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83 EDITORIAL

VETERINARIS

Llengua blava a la
Península: la importància
de les malalties emergents

Per primer cop en molts anys, l·i llengua blava (I.H) ha entrat a la Península (el 2001 i el 2003
ja s'havien donat brots a les illes Balears). Alguns experts auguren que ho lia fel per quedar-

se i que és un exemple més de l'extensió progressiva de malalt les fins fa uns anys conside-
rades tropicals. El canvi de les condicions climàtiques ha permès el desplaçament del vector de la
Llengua blava (el mosquil Culicoides imicola) al nostre país i a la resta de la conca mediterrània.
Fins fa uns anys, el Culicoides imicola lenia el seu hàbitat a latituds mes al sud, però l'escalfament
del planeta ha facilitat que s'hagi instal·lat permanentment a Espanya.

1 es autoritats sanitàries ja eren conscients de les elevades probabilitats de l'extensió de l.i llen-
gua blava de sud a nord i d'est a oest de la Mediterrània, per això lia reaccionat amb rapidesa posant
en marxa plans d'alerta sanitària ja dissenyats: des de la Unió Europea s'ha restringit el moviment

d'animals, ja que la LR està inclosa a la llista A de ['()fici
na Internacional d'Epizoòties. S'ha prohibit el movi-
ment d'animals ties de nombroses comarques d'Andalusia
cap a la LIE, el que ha tingut tortes repercussions
econòmiques per al sector. Per la seva banda, el MAPA
ha posat en marxa el Comitè del Sistema d'Alerta Sa-
nitària i el DARP ha engegat el seu Programa d'Alerta.

Alguns, però, consideren que s'ha fet tard a l'hora de
vacunar i que s'ha perdut l'oportunitat de restringir la

malaltia a una zona petita mitjançant campanyes de vacunació d'emergència. Respecte a la vacu-
nació, hi ha diverses opinions: cal vacunar només les ovelles, l'espècie que manifesta el quadre clínic
complert, o potser seria convenient vacunar també el vacu, que és un important reservori de la
malaltia.' Davant la possibilitat que el mosquil reservori sobrevisqui a l'hivern i es torni a donai
un brot a la primavera, caldrà definir clarament quines seran les actuacions a seguir per aconseguir
que les pèrdues econòmiques al sector oví siguin mínimes.
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V DEL MES

La llengua blava
arriba a la Península
Després dels Jos brots a les Balears (2000
i 2003), aquesta malaltia de declaració
obligatòria ha entrar en territori peninsular,
estenent-se per Andalusia i Extremadura

MARIA JOSÉ VINAS.

L
a llengua blava (LB) ha entral
;i hi Península Ibèrica i les veus
més pessimistes diuen que ho
ha fel perquedar-s'hi. Tol i que
Espan^ .i no és aliena .1 aquesi ,1

malaltia de declaració obligatòria, ja que
el 2000iel 2003 s'havien produït dos brots
de llengua blava .1 les illes Balears, el foc us
que es va de( larar el 1 ï d'ot tubre a |ime-
na de la Frontera {( 'adiO va ser el primer
que es dóna .1 territori peninsular des dels
anys 60. Ràpidament, la malaltia es \ a es-
tendre: en una setmana ja s'havien de< larai
18 focus ,1 la mateixa zona i, po< després,
la LB es disseminava .1 la comunitat
autònoma d'Extremadura (concretament,
.11 .k eres 1.1 Badajoz).

L'Administraciï 1 ¡a havia pre\ ist La pos-
sibilitat que la llengua blava arnlvs pel ter-
ritori peninsular, ja que la situai ió ( lima
tològica dels darrers anys afavoreix la
presència dels mosquits vectors (gènere
I uln 1 lides) 1, en conseqüència, ha facilitat
que la malaltia, inicialment limitada al con
tinent africà, progressés de sud ;i nord i de
l'est .1 l'oest de la Mediterrània. Però molts
veterinaris s'han vist obligats a rel restareis
seus coneixements sobre aquesta malaltia
de la qual n>> havien tornat a sentir .1 par
lar des que van sortir de la facultat.

LA MALALTIA
La LB o febre catarral ovina és una malal-
11.1 \ frica (causada per un virus ARN de la
família Ra midae, gènere ( hinvirus) que es
transmet per la picadura d'un mosquit
(gènere ('ulicoides). Tot 1 que es podria
donar la transmissió iatrogènica o per sang

0 semen, aquestes vies de contagi no tenen
importància epidemiológica.

Toi 1 que en no ser transmissible als hu-
mans n< 1 e.iiisa problemes de salut pública,
la LB està inclosa a la llista A de l'OIE
(Oficina Internacional d'Epizoòties), llista
q u e agrupa ma la l t i e s de gran p o d e r d e d i -

fusió 1 especial gravetat, amb greus conse-
qiieiu us so( loeconòmiques i sanitàries, ja
que els països; iiei tats pateixen restric* ions
de moviment d'animals, semen, òvuls 1 em-
brions i han de fer tortes despeses en pre-
venció, eradicació i indemnitzat ió

El virus de la llengua blava pol infectar
.1 tot tipus de remugants (també els salvat-
ges), però és només en les ovelles on es dó-
na el quadre clfnic complert, "lot i així, els

altres remugants poden actuar com impor-

tants reservorisde la malaltia.

El quadre clínic de la llengua blava en

bovinsconsta principalment de pirexia (que

pot durar fins a una setmana), descàrrega

nasal inicialment clara però que pot derivar
en purulenta i que en assecar-se pot formar
1 rostes ,1 les narius, L'animal s'aprima i tam-

UNA MALALTIA AFRICANA

Iv es produeixen lesions necròtiques ;i les

genives, galtes i llengua i les peülles poden
veure's afe< tades, produint -se envermellí
ment 1 petèquies al voltant de la banda
coronària. La mon es produeix en 8 o 10
d i e s , n o r m a l m e n t a c a u s a d ' e d e m a p u l -

monar. Si hi ha recuperació, aquesta és
lenta, amb alopecia, esterilitat i retard en

el creixement.
La taxa de mortalitat és variable, de 2%

al 50%, tol i que pot arrihar fins a un 70%

en ovelles susceptibles. Les moris poden
produir-se amb un curs lent (un mes) o ràpid
(durant els primers dies). La morhidital en
< celles pol arribar al 100%, mentre que en
bovins és del 5%, cursant normalment de
loma subclfnica.

La llengua blava, tot i
tractant-se d'una
malaltia coneguda '
de temps antics, s
blava estar confinada al
continent africà.
Espanya, per la se
proximitat a la co
africana, havia sofi
alguns brots (el d;
registrat va ser al

EXPANSIÓ A LA MEDITERRÀNIA
"I A finals dels 90. la llen-

gua blava es va
expandir a la conca
mediterrània, reaparei-
xent en països on

*•'* portava temps absent,
com Xipre (1997).

-eia (1998).Turquia.
a i Bulgària
) i Algèlia, França
(2000).



Les infeccions en ovelles gestants poden

provocar avortaments, momificacions dels

fetus, nascuts morts o dèbils, i fins i tot xais

amb defectes congènits.

Hls símptomes de La llengua blava es po-

den confondre amb els de l'ectima, proces-

sos de fotosensibilitzaciï i, la febre aftosa, la

pesta dels petits remugants i la febre de Li

Vall del Ritt. Per al diagnosi ic tabi iratorial,

les mostres que s'empraran son sang d'ani-

mals vius (amb EDTA i sense congelar,

només refrigerada) i teixits d'animals moris

(melsa, pulmó, ganglis linfàtics, llegua i

medul·la òssia) per al cultiu víric. També

s'enviaran mostres de sèrum per detectar

anticossos enfroni el virus amb els tests de

ELISA competitiu disponibles comercial-

ment. S'han descriï 24 serotips diferents del

virus de In llengua blava, de diferent vi

rulència, tot i que a la Unió Europea només

s'han detectat, de moment, els serotips I,

2, 4, 9 i 16. Davant d'un brot, abans de

començar les campanyes de vacunació, cal

determinar quin és el serotipusdel virus m-

fectant. Només s'utilitzen vacunes vives

atenuades, que poden ser mono o poliva-

lents.

MESURES RESTRICTIVES
( !om ja hem esmentat, el pruner broi es va

produir a i ladis. 1:1 mateix 14 d'octubre, la

Comissió Europea v;i aprovar la Decisió

2004/697/CE, que prohibia el movimeni

d'animals des de nombroses comarques

BALEARS: 2000 1 2003

w w ^

Desprès de més
de 40 anys de silenci
epidemiológica les
Illes Balears es va
declarar oficialment
la presència de llengua
blava a l'octubre
del 2000. A l'octubre
del 2003 va reaparèi-
xer la malaltia a
Menorca.

BROTS A LA PENÍNSULA

• El 15 d'octubre de
1 2004 es declarava ofi-
\ cialment un focus de

LB 3 Cadis, que es va
estendre ràpidament.
Un mes més tard. eld
focus de LB es con-
centraven en dues
àrees: al sud
d'Andalusia i a dues
zones d'Extremadura.

L'escalfament
global i l'extensió
de les malalties
tropicals
La llengua blava podria establir-se defini-
tivament a la Península degut a que el can-
vi de les condicions climàtiques ha permès
el desplaçament del seu vector (el mos-
quit Cuïicotdes imicolo) al nostre país i a la
resta de la conca mediterrània. Fins fa uns
anys, el Culicoides imicola tenia el seu hà-
bitat a latituds més al sud. però l'escalfa-
ment del planeta ha facilitat que s'hagi ins-
tal·lat permanentment a Espanya.

El mateix podria succeir amb altres ma-
lalties tropicals si es produís un augment
de temperatures que permetés l'amplia-
ció de l'area de distribució dels seus vec-
tors (generalment
mosquits). I no no-
més es tractaria de
patologies del bestiar,
com la pesta equina,
sinó també de malal-
ties que afecten els
humans.com la malà-
ria, el dengue o la fe-
bre del Nil.

Un cas ben docu-
mentat és el de l'ex-
tensió als Estats Units
de la febre del Nil. una malaltia originaria
d'Egipte que pot manifestar-se de forma
lleu (semblant a una grip) a greu. derivant
en encefalitis o meningitis. La febre del
Nil aparegué per primer cop a Nova York
l'estiu de 1999. Mesos després es van tro-
bar mosquits vectors hivernant a la ciu-
tat. L'any següent també es van donar ca-
sos a Nova Jersey, Connecticut. Rhode
Island i Massachusetts. A l'actualitat, cada

LA PESTA EQUINA, LA
MALÀRIA O LA FEBRE
DEL NIL ES PODRIEN
DESPLAÇAR AL NORD
PER L'AUGMENT DE
TEMPERATURES

any es donen casos d'aquesta malaltia als
estats nord-americans més càlids. Proba-
blement la malaltia es va introduir als EUA
per l'arribada d'un mosquit vector infec-
tat en algun vol transatlàntic, però alho-
ra es van haver de donar les condicions
climàtiques apropiades (l'augment de tem-
peratures) perquè el mosquit sobrevis-
qués en el seu nou entorn.

Altra cas d'actualitat és la recent pre-
sència de colònies de mosquit tigre a Sant
Cugat (Barcelona). S'especula que els in-
sectes podrien haver arribat amb un car-
regament de neumàtics i a la ciutat cata-
lana han trobat les condicions ambientals
idònies per reproduir-se. No transmet cap
malaltia, però la seva picada és molt do-
lorosa.



TEMA DEL MES

La llengua blava arriba
a la Península

Després del primer hrot, detactat a Cadis, es van activar una serie de
protocols de control de la malaltia, com mesures específiques de protecció

d'Andalusia cap a la Unió Europea. A par
tir d'aleshores es vanac tivartota una sèrie
de mesures de control de La malaltia, corn
l.i publicació de la Ordre Ministerial
5411/2004 de 23 d'octubre, per la que
s'establien mesures especifiques de protec -
ció en relació amb la llengua blava.

liii aquesta ordre s'establia una zona res
tringida, una zona de seguretat i una zona
lliure. I )ins de la zona restringida, quedava
prohibit el moviment d'animals pera vida,
tol i que es permetia el seu transpon peí al
sa< rifle i immedial en escorxadi irs situats en
la mateixa zona restringida, tampoc es per-
metia la introducció d'animals a la zona
restringida procedents de la zona de se-
guretat ni de l.i zona lliure, tret que també
fossin per .i sacrificar-los.

Per poder ser traslladats, els animals no
havien de presentar símptomes de llengua
blava el dia del transport i s'havien de desin-
fe< i.tr amb antelació, aixi com calia desin-
ii (i.ii els vehicles que els traslladaven a

rxador. També es recomanava que la
càrrega i el trasllat es fessin fora de les hores
crepusculars (albada i vesprada), que és el
moment del dia en què el mosquit vector
presenta una major activitat. A més, els ve-
hicles de transpon capa l'escorxadorha\ ien
de ser precintats sota supervisió oficial i
quedava estrictament prohibit el moviment

i peu dels animals de Ics espè< ies sensibles.

MOVIMENTS A ALTRES ZONES
La Ordre també marcava estrictes
normes pel que feia al transport
d'animals en la zona de seguretat: si es
desplaçava ramat sensible a la llengua
l·l.i\ ,i per .i vida, calia que prè\ iament
se'ls fes una anàlisi mitjançant ELISA i
RTPCR que assegurés la detecció
d'animals infectats amb una prevalença
del 5(

Pel que feia a la zona lliure, es prohibia
l'entrada d'animals d'espè< ies
susceptibles provinents de la zona de
seguretat o la restringida, tol i que pel
bestiar provinent de l'area de seguretat es
contemplava la possibilitat de permetre
l.i sc\.i entrada per a sacrifici immediat.
A l'article6de l'Ordre HI 1/200-4 es k-,a
una nieiK ió espec iil ils èquids, ja que els
cavalls, i"! i que nu son susceptibles a ser

infectats pel virus de la LNB, sí que
poden portar amb ells mosquits ve< tors
culicoides. A banda de publicar aquestes
restria unís de moviments, el MAPA vn
posar en marxa altres mesures, com la
posada en marxa d'un telèfon gratuït i una
campanya informativa als ramaders sobre
l e s m e s u r e s p e r l m i i i . i l i:i i r a n s i n i s s i i ' i d e l a

malaltia. Passat un temps, el C lomitè del
Sistema d'Alarma Sanitài ia, < real arran
del primei brot de LB i integrat per les
comunitats autònomes, els laboratoris
venir.ils de referència i la Dii
( H iieial de Ramaderia, va demanar una
avalu.R ió del risc a un grup d'experts
integral per epidemiòlegs, meteoròlegs i
entomòlegs, tani espanyols com
comunitaris. Un cop estudiada la situació,
es v,i decidir modificar algunes de les

mesures de protecció, rao per l.i qual es va

publicar l'Ordre Ministerial APA
$851/2004, que substituïa l'anterior ()rdre
i que tenia en compte alguns casos
espeí IIKS, com és el del toro de lidia. En
aquest cas, s'entenia que la plaça de toros

era equivalem al destí de sacrifici, per
així i es permel ia el desplaçament de toros
de lidia amb finalitat de curses de braus.
Així mateix, en el eas del ramat equí, es
passava a permetre el seu moviment en les
hores centrals de la nit.

ACTUACIONS A CATALUNYA
Catalunya té traspassades les competències
en materia de sanitat animal, i l'òrgan que
s'em arregade les mesures relatives a la lien
gua blava és el Departament de Ramade-
ria, Agricultura i Pesia (DARP).

Conferència sobre la LB a l'Aut.
El CReSA (Centre de Recerca en Sanitat
Animal) i el DARP varen organitzar el dar-
rer dijous 4 de novembre, a la Sala d'Actes
de la Facultat de Veterinària de la UAB, una
xerrada sobre la llengua blava. La intenció
d'aquesta jornada era la d'actualitzar els co-
neixements dels veterinaris sobre la malal-
tia, el seu control, i els seus aspectes ento-
mologies, aixi com per a informar de la
situació actual del focus declarat a Andalu-
sia i la seva extensió. A la xerrada hi van in-
tervenir el director del CReSA, Mariano Do-
mingo, que es va encarregar de fer una

introducció a la malaltia.A continuació. Ien-
tomòleg i investigador del CReSA Victor
Sarto va fer una presentació sobre el vec-
tor de la llengua blava, el mosquit Culicoides
imicola. Precisament, Sarto va ser qui va de-
tectar per primer cop la presència de C.imi-
cola a Catalunya, amb la trobada d'un exem-
plar femella a una granja de Dosrius
(Barcelona), l'agost del 2002. Finalment, Isi-
dre Selga.cap de Sanitat del DARP.es va re-
ferir al programa de vigilància i prevenció
de la LB de l'Administració, com també als
plans d'alerta i d'emergència.
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TEMA DEL MES

La llengua blava arriba
a la Península

L'ENTREVISTA
MARIANO
DOMINGO
Director del CReSA

"S'ha perdut un
temps preciós"

Mariano Domingo és catedràtiï de la facultat de Ve

teriii.ii ia de la IJAB i director del CReSA (Centre de

Recerca en Sanitai Animal), que coopera amb el

DARP enen el control de la llengua blava.

Quin tipus de vacunes es fan servir contra la LB?

' loments només hi ha disponibles va-

cunes vives atenuades polivalents fabricades en

Sudàfi ii a, i li ha grups que estan investigani altres

vacunes, però pel poc interès comercial i per

l'elevi! cos! de registre, no sembla < lai que aviat hi

Les accions habituals del 1 )ARP respecte
al control de la LB són ;i tres nivells: la
vigilància permanent, l'alerta quan es de-
tec ten ni >us focus de la malaltia en zones
epidemiològicament properes i l'emer-
gènc ia en el cas de que es declarés la malal-
tia a ( atalunya.

El programa de vigilància inclou dos as*
pectes: la vigilància clínica i serològica i
el control entomològic. La primera es basa
en l'establiment d'animals sentinella en
zones de risCí que es controlen perü xlica-
ment, i en anàlisi de mostres de sang
procedents del sanejament oficial. Per la
seva banda, la vigilància entomológica,
realitzada mitjançant el ( IReSA, es basa
en l.i col·locació de trampes per a la cap-
tura vli1 mosquits en diversos indrets de
Catalunya. En les zones litorals, prelitorals
i interiors on el iivt de culicoides és més
elevat, es fa una captura nocturna de
mosquits cada setmana.

En el ( as de que es detecti un lotus de
malaltia en zones epidemiològicameni
properes a Catalunya (tant per proximitat
ge< igràfic a com per proximitat comen ial),
com ha succeït amb el brot de Cadis,
s'engega el pla d'alerta, que inclou la in-
vestigació de tots els animals arribats de
l.i -on,i de risc en els últims dos o tres
mesos. També s'intensifiquen les mesures

de preveu, ii I

Finalment, si es Jones un < as de LB a
territori català, es posaria en marxa un pla
d'emergència. Aquest pla encara no esta
redactat sobre el paper però, basant se en
l'experiència dels brots de les Balears en
el 2001 i el 2001. i el de C 'adis aquesl any,
el DARP ja té clares quines serien les seves
principals actuacions. Inclouria mesures
molt similars a les establertes en la Ordre
APA/HI 1/2004.

CONTROL DE LA LB
Peí al c ontrol de la llengua blava és bàsic
el control del ve< tor. Aquest s'ha de basar
en l'ús d'insecticides ambientals en les
àrees de pastoratge i exercici i en la uti-
IIÍ .u ió d'insectic ides d'ús ramader en els
llocs d'allotjament i transport. Aquests in-
secticides estan basats en piretrines po-
tenciats amb butòxid de piperonil i, en el
seu i as, amb repel·lents.

El problema d'aquests productes és que
sé>n efectius Jurant períodes de temps
molt curts, de només quatre hores, fam
bé es poden fer servir ectoparasiticides,
com la i\ erme< t ma.

Així mateix, es recomana al ramader que
retiri tots els fems de l'explotai ió, ja que el
Culicoides hi té predilecció, i que, en la
mesura del quesigui possible, mantingui els
animals a cohén, ja que està estudiat que
els mosquits no entren en recintes laucáis

(tot i que no deixa de ser recomanable i o
l·i n les finestres amb teles mosquiteres).

Però qui podrà ser el principal lat tot
d'eliminació del mosquil vector és el fred
hivernal. En els darrers .lies, les prediï
cioiis Je l'Institut Nacional Je Meteo-
rologia ;ipunla\ en a un Jcsi ens acusat Je
les temperatures, el que provocaria una
disminució important de la pobla< ió de
culicoides. Probablement, sense vector no
es produiran més brots Je llengua blava
Jurant aquest hivern, però caldrà creuar
els Jits i esperar a que la malaltia no re-
broti a la primavera.
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hagi en el mercat vacunes modernes contra la LB.

Quins són els inconvenients de les vacunes actuals?

Pnmer.que no permeten distingirà l'anim

nat de l'infectat, a més tenen cert poder patogènic

residual en femellesgestantsTa • tixunapos-

at petita però no descartable, i |ue es doni una

necombin.ií ió amb soques de camp,

Existeixen recomanacions de vacunació a nivell eu-

ropeu o mundial?

Existeix un document d'opinió de DG SANCO

(Direcció General de la UE per als Assumptes de

Sanitat i Consum), de l'any 2000. però no es fan re-

comanacions en concret, només es comenten les di-

ferents opcions existents, deix, ml al criteri del paí's o

de la comunrta.1 .lutònoma l'elaboi a ió del seu pro-

pi pla de vacunació, que després es sotmeti

l'aprovació de la UE. Només s'indica que és millor no

v. ii i in, ii ,i animals gestants o quan hi hagi act^itat de

vectors culicoides (perquè no hi hagi problemes de

recombinació).

Quina estratègia vacunal es va seguir en els brot del

2000 i del 2003 de Ics Balears?Va ser efectiva?

En el brot del 2000 es va vacunal ,i finals d'any i

revacuna a la primavera següent, quan no hi

i ací ivil.it de vectors, amb el serotip 2. En el 2003

es va i i1 imb el serotip 4. Es tractava d'impe-

dir l'expansió de l.i malaltia. No es va va< unai

bana vacuna. Va ser efectiu, però crec que ho va ser

gràcies al fred de l'hivern i a les barreres geogràfi-

ques, |a que es tracta d'illes.

S'ho d'acompanyar la vacunació del sacrifà dels ma-

lalts?

Bé, és una mesura que es pot prendre i que, de

fet, es sol fen però es tracta més d'una qüestió de be-

nestar animal que de control.n la malalki. A 1.1 UEen

general In ha la política de sacrificarais animals que

manifesten un quadre clínic greu i que probablement

moriran o quedaran molt afectats.

Cal vacunar als bovins o només e/s ovins?

: M !'-•• ten w i de la malaltia en una zo-

na en la q :s donen les condicions climàtiques

adients i hi ha presència de vector, possible i

s'haui ia de v.u unai taml ><• al tx iví 11 abi um, qui

tuen de reservón.

Quin tipus de pauta vacunal creus que s'hauria de

seguir en aquest brot?

>- ¡nso que en aquest brot |a és massa

s'ha perdut l'oportunitat de res-

I.i malalta a una ¿ona petita amb ui

ció d'emergencu ones

molt àmplies és complicat, ja que s'haunen de fer va-

"s. Crec que no es prendrà aquest

i probablem* • , rara a que el fred

• '.-I vector I si rebrota l'any que ve. caldrà veure

quan. com i on ho fa abans de planejar la vacunació.

Què pensa de les mesures que l'Administració ha

pres respecte aquest brot de llengua blava?

Crec que han estat lentes. S'ha arribat tard al con-

trol del focus inicial, i al final no s'ha vacunat de for-

i iassiva al voltant del focus. A més, crec que du-

•. li ii aquests anys s'hauria d'haver investigat al

i iton la conveniència de la vacunació en vaques

litres espècies susceptibles, i aquesta investigació

s'hauria d'havei Fetmolt mys abans de que es pro-

duís aquest nou brot Consideï : I ipe idutun

temps preciós.

El líder en Condroprotecció
i el fabricant més gran a nivell mundial
de Glicosaminoglicans, com el Condroitín sulfat,
Glucosamina i Àcid Hialurònic.
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VETERINARIA
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evidències científiques.
COSEOUIN Powder està recomanat en cavalls
amb artrosis, que tinguin una certa activitat
esportiva,
i és especialment útil en casos en els quals hi
hagi més d'una articulació afectada.

BIOIBERICA és una companyia nacional fundada l'any 1975 i dedicada a la investigació, desenvolupament,
producció i comercialització de moHècules i principis actius per la indústria farmacèutica i veterinària,



Es cierto, algunos caballos
jamás sufrirán '¡refecciones por tenias
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ODONTOLOGIA ACUPUNTURA

La influència dels canvis a la dieta Una especialitat a l'alça

Revisió de les últime icies al món veterinari equí
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La síndrome del navicular
[tiesta patologia és freqüent en I val! i presenta cii

manifestacions diferents, per ¡íerencial és hàsic

JORDI GRAU.

L
'S ii Loixeses rela< ionades .Imh la
regú ¡del iu\ i< ulai són freqüents
cn el cavall. ~o\'lnt l" dl'lgno,-
i K ,i di >1< ir en l'i is navicular, quan
h.lurÍL'm de p¡¡r1;¡r dc p'1lnlogl'I

de la regió podotroclear. Un diagnòstic
precís d'aquesta síndrome permetrà di mat
el pronòstiï i lr'lllamenl mé, adequ'1ls.
En la slndnlme l'ndnlroLIear podem dife
renciarcinc formes diferents: l.i [ligamen-
tosa, la tendinosa, l'osteoarticutar, l'escle-
rosam i la quística .També podríem afegii
una sisena forma que seria la mixta, com-
binac ió Je Ics .mICrtllrs.

Per 1,,1 dc diferenL i"r aqucslcs Immcs, ex-
1'1\l,)rem hreumenl l'Is m1:tndl's Lk dl,lg-
nosi ¡c més utilit: ii
I-Pinces de ca« (per detectat per pressió

zones de dolor en el casc).
2 Flexió digital (interfalàngica, durant un

minut amb trot consecutiu en línia rec ta.
La flexió dolí m >̂ .i es considera positiva).

$-] liperextensió digital (amb tauló de 120
cm. Es realitza l'extensió lins .1 45"),

4-Anestèsia digital baixa (nervi di^iiül pal
m.lr l11edl,t1 i Iólleral )

5'Anestesia intrarticular interfalàngit .1 dis
tal (An.l" P2-P') .

ó-R"dinl ngl" I e< i )gralh.

FORMA LLIGAMENTOSA
En aquesta forma els lligaments afectats són
els lligaments sesamoideos colaterals (tam-
bé anomenats suspensors del navicular) i el
lligament sesamnideo distal (i impar. La
cotxesa és més evident en terrenys tous 1
no a< ostuma ,1 ésser bilateral ni millora al
treballar. Entre els mètodes de diagnòstú

deslaquem la hiperextensió positiva (du-
lorosa). L'anestèsia digital baixa L;> positi-
v;i, ii ii i que l'anestèsia intrarticular P2-P3
serà negativa (control abans dels 10 mi-
nuts). A l;i radiologia s'observaran spurs en
cantell dorsal del navicular (crònic), calci-
ficacions del lligament imparell en cantell
ventral (forma de fragments (crònic ). Es
realitzarà ecografia transranilla por fercotn-
[MI.K ió contralateral del lligament afectat.
Depenent de la :onaon es localitzi la lesió,
l.ii oixesa serà més evident ;il donat corda
.i i n , 1 1 . m i l . i i i.i ( i ! i i . i l a t e r a l ) o ,i l a m a t e i x a

m111,'1 (zona medial).

II tractament serà principalment or
topèdic: utilització de ferradura amb pinça
retallada pei fà< ilitai la si irritis i treure HÍI-
Slt'l de I" zona afectada. Si 1';1I1imal ha de
i rehallar principalment en terrenys tous es
ferrarà amb branca de hi ferradura més am



En qualsevol d'aquestes formes es poden fer servir tractaments coadjuvants com l'apli-
cació de revulsius a nivell de la corona per afavorir el creixement del casc (a més de
l'efecte analgèsic, al tenir major creixement del casc facilita al ferrador el poder treba-
llar de forma més còmoda, amb més marge) o l'aplicació de gel o fred durant 15 minuts
després del exercici, que ajuda a minimitzar la inflamació de la zona.O bé treballar el ca-
vall principalment en petits galops per no forçar en la fase posterior del pas la pressió
sobre la regió podotroclear. Com a tractament d'última elecció resta la neurectomia

grafia (vista sky-line) es poden veure can-
vis destacables (en situa< ió acadèmica

per! fi ie flexora del
11,i\ u u l a r l . terrenys durs. Per diag

ple en el costal de la lesió. Per contra, si
l'animal ha Je1 rehallar en terrenys durs, és
Milu ienl amh una ferradura més alta en els
talons.

FORMATENDINOSA
Es la forma amh pitjor pronòstic. Es tracta
d'una tendinitis de tendó flexor profund a
nivell de la zona de conta< te .n\\\< el navi-
cular (a través de la seva burea) amb les con-
següents adherències.

I a coixesa serà evident tant en terrenys
dursc om ti MIS, encara que és freqüent veure-
la Je forma més marcada en terren\ tou i a
mà contrària.

Entre els mètodes Je diagnòstic més
destacables observem una hiperextensió

molí positiva. Anestèsia digital baixa po- serbilateral.Lacoixesaésmésevidententer- intrarticularsde la interfalangica distal amb
sitiva però anestèsia inirart ieul.«t P2-PÍ ne- renys durs, i en el cercle a la mà corresponent, àcid hialuronic i tort icoids, que poden com
gativa (control abans dels 10 minuts). El t 'om a me to Jes de diagnòstic, en primer plementar se amb utilitzat ¡ódebifosfonats
diagnòstic definitiu l'aconseguim fent una lloc les pinces de cast són positives a talons, per via endovenosa,
ecografia trans-ranilla. També en la radio- També és positiu la Ilexió i hiperextensió,

l'anestèsia digital baixa i l'anestèsia in- FORMA QUÍSTICA
traartieular interfalangica distal. La rea- Encara no es sap si es tracta d'un proble-

pot realitzar una radiografia Je contrast de lització de radiografies es necessària per ar- ma de desenvolupament (osteoc i mdrosi) o
la bursa per veure les alteracions de la su- ribar al diagnòstic i per avaluar el grau d'un problema Je tipus degeneratiu. La

toixesa és més evident en

La l ê l tendinosa, unêl tendini t is
del ne. 'or profund, é~ lêl de pitjor pronostic

laineni, en aquest ens > t .1 1

el ferratge aconsellat
sera una lena Jura d'ou compensada, que J'alei laeio (i lassifit aciódel'l al 4). I a visió pero, a diferent 1.1 amh la forma osteoarti-
impedeix que baixin els talons, amh una mes típica es la de les fossetes sinovia Is del cu lar, el temps necessari per la desaparú ii 1
pinça moll ret a I la Ja, que facilita la sortida. navicular engruixides 1 augment del seu de la coixesa és major. La hiperextensió i la
l.nnlv e> pol infiltrar la bursa del navicu- nombre, adquirint forma de lollypop. flexió son positives em .na que de forma
lar amb acetai de triamcinolona (l(> mg). Tractament: En \'\ ferratge és importan! menys evident que en les formes lligamen

facilitar la som Ja arrodonint la pinça (efecte toses 1 tendfnea (la hiperextensió) i que l'os
rolling) 1 retardant la ferradura, amh plan- teoarticular (la flexió).

Per trac tar-la, el ferratge ha de facilitar la
sortida 1 ser esmorteïdor. El tractament

zona principalment). (. al fer infiltracions mèdic consisteix en aines orals 1 infiltra
c ions amb corticoides 1 àcid hialuronic de
la interfalangica distal i/o de cort icoids a la
bursa del navic ular.

II pronòstic és desfavorable per la curta
resposta a les infiltrat ions.

Per a qualsevol de les formes esmentades,
és net essa n tenir en compte que el ferratgi
es una part molt important Jel traí lament
I iliir 110 noi lles ells ; ilei 1.1 a 1.1 . H I, I Jcsi Ini-
cia sino c|iu- també estarà influint sobre al-
tres estructures. Així doncs, amh aquest ti-
pus de ferratge ortopèdic s'exigeix un
sobreesforç al lligament suspensor de la gar
reta 1 al tendó flexot superfic ial, per la c|iial
cosa s'haurà de controlar aquest fel en re
visions posteriors.

Pel que fa al trac- ] | n ,X 1 . I.. ] . . . , : ^ : \ .. : . nosticar-la, l'anestèsia
digital l'aixa és pi isil iva 1

la intrarticular també

FORMA OSTEOARTICULAR
I n aquesta fonna si es troba afectat l'os na- tilles per esmorteir el xoc. El t ractamenl

lèdic consisteix en aines orals (lenilhutavicular en si i l'articulació interfalangica Jis
tal. Es una forma degenerativa 1 acostuma a

La forma
esclerosant

En la forma esclerosant els signes clinics són

iguals als de la forma osteoarticular però, al

?5 realitzar-se les radiografies (sobretot en la la-

teromedial), el que s'observa és una esclerosi

del navicular (pèrdua de contrast entre corti-

cal i medul·lar de l'òs). En aquest cas. el fer-

ratge ha de fer sobretot una funció esmorteï-

dora i amb ferradura compensada.

S'administren productes sistèmics per aug-

mentar la vascularització (isoxuprine).



ESPECIAL CAVALLS

La importància de l'odontologia
El canvi de dieta en els cavalls ha tingut repercussions greus en l'aparell
dental, per la qual cosa la figura del dentista equí és indispensable

MATILDE DUCH. Veterinària rfequids

L
A odontologia equina està de
/ moda, i el dentista s'està con-

vertint (corn el veterinari de
capçalera o el ferrador) en

* peça clau de la cura del
cavall per .1 molts genets 1 criadors. Tor i
aixíi l'odontologia no és una < tèm ia no
va, sinó que està gaudim en l'actualitat
d'un proco Je redescobriment. Existeix
bibliografía i instruments d'odontologia
equina força avançats de princ ipisdel segle
XX. Aleshores el cavall era un elemeni
clau en la \ ¡da de l'home: motor en el tre-
ball 1 mitjà de desplaçament habitual.

Els seus requeriments energètics eren
molt elevats, 1 el seu rendiment, vital en
l'economia. Per això, la cura del seu apa-
rell masdeatori ora una necessitat i una
prioritat, per a optimitzar l'aprofitameni
ilels nutrients. Amb la revolució industrial,
la importància del cavall com força mo-
tora va caure en picat i, avui en dia els re-
queriments energètics dels nostres cavalls
rarament són tan elevats.

I li ha dues raons que expliquen el receñí
resorgimem de l'odontologia equina: la
primera és d descobriment de les enormes
implicacions que els problemes odon
tològlCS tenen en el rendiment esportiu.
La segona es l'actual règim alimentici de
la majoria dels èquids domèstics.

RAONS PERANAR
AL DENTISTA
Els cavalls necessiten dentista perquè » m
animals que estan dissenyats per a mas-
tegar herba de 12 a 18 hores al dia. Du-
rant mil·lennis, els cavalls han passat la
majoi part de la seva vida arrancant bris
d'herba amb els seus incisius i triturant
Ics amb els seus premolars i molars. Però
avui en dia, la majoria dels nostres ca-
valls viuen estabuláis, o en tanc at> sense
pastura natural : reben aliments pretal lat-.

i molt rics en energia, que c o n s u m e i x e n

ràpidament.

Els cavalls són hipsodonts, és a dir,
tenen dents amb una llarga corona de
reserva, que va erup< ii mant al llart; dels
anys. Abans, les dents es desgastaven per
fregament entre dics i per l'all contingut
en minerals del sol (molí abrassius) que
s'ingereixen barrejats amb l'herba. Amb
la dieta actual, aquest desgast no es pro-
dueix i conseqüentement es van perfilant

¿Quin és el
treball ,bàsicc
El treball bàsic consisteix en:
• 'Modelat de seientsdels

• Modelat de seients de bocada (arro
donejament dels segons premolars)

• Reducci6 de ganxos o ra'mpes en
segons premolars.

• Reducció de ganxos o rampes en
últims molars

• Reangulació i reequilibrat de las
arcades molars (escalons,ondulacions,
vores transversals excessives)

• Reducció i/o reangulació d'incisius
(especialment en casos de braquigna-
tisme mandibular)

• Extracci6 de dents de l l e t

• Extracció de dents de llet retinguts
(incisius o molars).

peí es dentarles de mida excessiva, irregu-
lars i a m b pumes massa afilades, que liini-

ten la capacitat de mastegació i els mi ivi
ments mandibulars. A més, el no desgast
dels incisius provoca la separació de les
tables molars, creant greus problemes en
la mastegació i tensió en l'articulació tem
poromandibular i a la zona cervical.

Per altra banda, el cavall no és un ani-
mal dissenyat per dur una embocadura.
Kls ferros molts i ops fi ircen la mucosa de
la comissura dels llavis conl ra els p remo-

lars (sovint moll afilats i t a l lan ts ) , pessi

gant-la i provocant incomoditat i, molts
cops, doloroses ferides.

L'odontologia equina moderna va moll
més enllà del I ípic "llimar les puntes". Ac-
tua I meni, el que es pretén és evitar la for-
ma» l'i Jc ferides en la mucosa bucal i lin-
gual i maximitzar la llibertat demovimeni
anteroposterior i lateral de la mandíbula .

també es vol millorar el contacte ent re les

tables dentarias mandibulars per òp t im il-

zar la mastegació i aconseguir el màxim
f̂ rau de confort en el contacte amb l'em-
bocadura. Per altra banda, el dentista hau
ra d'evitai o alleugerir el dolor en l'art i* u
lació temporomandibular.
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Prevenció d'úlceres gàstriques
Aquesta patologia afecta el 90% de cavalls de carreres
en competició i depèn tant de factors de dieta com de maneig

ANA MORCARTE. Veterin u ¡a t leri il l aboratoris S.A.

L
a prevalença de Ics úlceres
gàstriques és de mes del 90%
dels cavalls de carreres en com
petició i del 78% m els cavalls
es estrobentambéen el 50% dels

p o l t r e s es joves i en el 60% dels
polires joves i on el 60% dels cavalls d'es-
pon de qualsevol disciplina (salt, doma,
complert...). Tots los cavalls dv qualsevol
raça i activitat .son susceptibles de patir
úlceres gàstriques.

PREVENCIÓ I TRACTAMENT
Per a prevenir L'aparició de Ics úlceres cal
maliciar al cavall en las condicions mes
similars possibles a les de la seva vida en
estai natural: limitar les fonts d'estrès,
deixar accés lliure a l'herba o al farratge i
11 ai i imiar les racions de gra o pin.su. Aques
ics recomanacions són sovini difícils
d'aplicar, sobretol per als cavalls de car-
reres i d'esport. En aquests cavalls que pre
senten símptomes clínics es recomanen
tractaments terapèutics per disminuir la
producció d'àcid gàstric.

Els tractaments amb antiàcids són inefi-
caços o impracticables per la seva elc\ ada
freqüència d'administració. Els medica-
ments utilitzats per a protegir la paret de
l'estòmac, com el sucralfat, només estan in-
dicats en úlceres glandular? o duodenals,
n o e n les cscamoses . S o n |HH eln aços, s 'han

d'administrar molt frequentement (de< in<
a si.s cops al dia) i tenen una durada In
(ió nu'li reduïda. Si son recomanables per
a algun tipus d'úlceres dels polires. Altres
medicaments, com la ranitidina a 6,6 mg/kg,
han demostrat unaefïcà< ta mitjana perdis
minuir l'acidesa gàstriï a, però han de ser
administrats cada sis hores. Mes recente-
meni s'ha desenvolupat i registrat per a ca-
valls un omeprazol en pasta oral. Només

la formulació original ha demostrat acor
seguir resultats uniformes i fiables, degut a
la seva major biodisponibilitat. S'adminis-
tra un sol cop al dia, provoca una dismi-
nució de l'acidesa gàstrica i, en el 99% deis
casos, una curació o millora signifu al i\ a
de les úlceres gàstriques. El tractament du-
ra quatre setmanes i amb una continuat ió
durant altres quatre setmanes ,1 meitat de
dosi es redueix l'aparició de recidives.

GastroGard
(37 %omeprazol) Pasta Oral Para Caballos

S'lo GastroGardm cura con total eficacia y seguridad
las úlceras géstricas del cabaUa

• Todos los caballos de cualquier raza y actividad, son susceptibles de padecer úlceras gástricas.

• El primer y único tratamiento registrado para curar úlceras gástricas.

• Cura el 99% de los caballo en 4 semanas.

• Fácil administración: 1 dosic diaria.



ESPECIAL CAVALLS

L'acupuntura,
una especialització
a l'alça
Aquest tractament, segur i amb pocs efeci

undaris, millora la tonicitat muscular

r >4
DOLORES PUERTAS

IVASDipi.

L
A acupuntura es basa en la in-
/ serció d'agulles en punts es-

pecfficsdel cos per aconseguir
un efecte curatiu. Aquesta

" tècnica s'utilitza a la Xm.i des
de I.I uns $000 anys per tractar alguns mals.
La medicina tradicional xinesa s'utilitza
tani com medicina preventina com per
medicina curativa i pal·liath a.

Avui en dia, l'acupuntura s'utilitza .1 tol
oi món, individualmeni oaci impanyada J11

tècniques de medicina occidental, per tra<
tai alguns tipus de malalties en moltes es-
pècies d'animals domèstics 1 en animals
exòtics. Tot 1 que no ho cura tot, ós moll
efectiva pels casos en els que està indú ida.

L'acupuntura veterinària moderna uti
hi a agulles d'acupuntura, agulles hipodèi
miques, agulles per a punts de sagnat, elec-
troacupuntura, calor, m.i-^atm- 1 làser de
baixa potència per a esl nnul.it els punts.

REEQUILIBRAR ENERGIES
S e g o n s I.i m e d i c i n a 1r.1Jkn1n.1l x i n e s a , la

malaltia és el resultai del desequilibri ener-
gètic ilol cus. L'acupuntura s'encarrega
d'equilibrar aquesta energia i ajudar ni cus
;i Pautocunu ii

L'energia del cos circula per dotze meri
dians diferents 1 es superficialitza .1 través
dels punts d'acupuntura, els quals poden
tenii \ ariades 1 diferents fiïnc ions.

Es podria pensar que t'a< upuntura, a
l'utilitzar agulles, podria ser dolorosa. En
grans animals es pol produir una mi< .1 de
dolor, sobretot en el momeni de traspassar
la pell. Però quan els pac ientss'hi habituen,

en la seva majoria no els molesta l·i pun-
1 in, 1.1 que l'agulla és moll fina. I en tots els
casos, tant en petits com ^rans animals, un
cop l'agulla està emplaçada al seu lloc ni>
ha de ser dolorosa. Per il·lustrar aquesta afir
III:K ió, cal esmentar que molts animals es
relaxen o fins i tol s'adormen amb les agu-
lles posades. Ini i això, el tractament amb
acupuntura pol provocar endormiscaments,
rampes o sensacions semblants a petites cor-
rents elèctriques que poden resultai de
sagradables pels animals.

TRACTAMENT SEGUR
1 '.u upuntura és una de las formes més se-
gures de tractament mèdic per a animals
sempre que -.i•_; 111 administrada por un ve-
terinari especialii at. I Is efectes secundaris
són poi freqüents, tol 1 que cap la possi-
bilitat ilc qui.' es Jonin. A vegades pol
haver un empitjorament durant les 48
hi ires següents al tractament, mentre que
altres animals pixJen presentar un cMai de
somnolència o letargia les 24 hores pos-
teriors .1 I.i teràpia. Tero el que aquests

efec tes indiquen és que s'està donant un
canvi fisiològic i qui- tot seguit lii haurà
Ull.1 n u 11* H'a.

Ladunií 10 1 I.i freqüèm ia de les sessions

d'ai upuntura dependran del pa< ient i del
mètode d'estimulació que utilitzi el veteri-
nari ai upuntor. Per exemple, quan es ta
servir l'estimulació individual, que consis-
teix en treballar un únu pum d'acupuntu
1.1,1 I II.K tameni pot durar des de 10 segons
luis a JO minuts.

Pel que fa a la freqüència de les sessions,
aquesta depèn del tipus de lesions a tractar.
Quan i's tracta d'un problema simple aguí

Diplomatura internacional
.'005 s'impai

¡uees
pretén proporcionar al vetei

todes diagnòstics com per a els seus tractamn
••conegut a nivell interí

I IVAS,

jvww.ivas.org/).

1 (no

cons- ,1 examen li'

•fessorat és internación ipen profes-
sors > 'Ord-americans, com el Drs. R Ro-
gers (Irlanda).A. Snijders (Holanda), E.Van den Bosch

nsen (Noruega) i L Boggíe (I I
1 ilomatura consta de 152 hores teòriques

180 hores pràctiques, Esta destinada exclusivament a
tot places són limii

1 altres cursos d'acupuntura vete-
.ter organitzat per la Univers

Saragossa, que dura dos anys i qui l i seva

' .1 edició aquest 2004.



L'acupuntura
es basa en el
reequilibri de les
energies del eos.

oun pol sc-r una corcada, prohablemem
només serà necessari una sesio d'ai upun
tura. Però quant més crònic sigui el pro-
blema, més sessions necessitarà.

Quan és necessari més d'un tractament,
generalment s'inicien de forma intensiva
per obtenir una màxima efú ài ia. Es sol
començar amb d'un a tres cops a la setmana
durant Ji- quatre a sis setmanes. 1 .1 respos-
ta al tractament es pi idrà començar a apre
i in entre la primera 1 la tercera sessió. Però
l,i resposta de màxima efeci ¡vital sol sei en
tre la quarta 1 vuitena sessió.

En molts animals amb problemes crònics

està IHIIK.II fei un manteniment de dos ;i
quatre sessions ;i l'any.

ANIMALS DE COMPETICIÓ
L'acupuntura també es pol utilitzar coma
tractament preventiu, peí nuil, irar les condi-
cions de tonicitat ili' músculs, tendons 1
lligaments Jt- manera que Mrum més re-
sistents .1 les lesions.

Els animals de competu ió, que estan
sotmesos a un fon règim d'entrenament, es
poden benefiï iat dels efe< tes de l'acupun
tura mitjançant sessions que poden tenir
una freqüència que inclogui d'un cop al mes
a tíos cops ;i la setmana, segons li intensi'
tal de l'entrenament ¡de les condicions de
l'atleta. I.uu als Estats l'niïs com a molts
països d'Europa, ésfreqüeni l'ús de l'acupun-
tura per .1 atletes professionals 1 amateurs.

Com a conclusió, cal a dir que l'acupun
cura no és la panacea, però el que sí puc afir
111,11 en base .1 la meva experiència és V\ÍIC
aquesta tècnica, I|>K' dona un altre enfo
i amem a la malaltia, pol aportar moll en
el moment d'emetre un diagnòstic i és una
altra eina que podem emprar per arribar ,1
la curació o al consol d'alleujar patologies
pera les quals encara no tenim solucions re
solutives al cent per cent mitjançant l'ús
de la nii·ilic iona oci ¡dental.

En quins casos està
indicat aquest
tractament?

L'acupuntura està indicada per a pro-

blemes funcionals.com poden ser les parà-

lisis i inflamacions d'origen no infecciós

(com les al·lèrgies, i dolor). En petits ani-

mals, s'utilitza sobretot per problemes ge-

nerals com problemes músculo-esquelè-

tics, artritis i patologies de discs vertebrals.

També està indicada per patologies de

pell. com el lick

granuloma, i per

problemes respi-

ratoris, com l'as-

ma felí.

Finalment, l'a-

cupuntura és

efectiva en pro-

blemes gastroin-

testinals, com les

dia rrees.i algunes

alteracions de la

reproducció. L_ ,

Pel que fa als

cavalls, l'acupuntura s'utilitza freqüentment

en casos de problemes músculo-esquelè-

tics, com dolor en el dors o dolor del ner-

vi ciàtic. La pràctica habitual m'ha portat a

tractar aquests casos combinant l'acupun-

tura amb la quiropràxia: primer ajustant les

articulacions de la columna vertebral i des-

prés eliminant el dolor muscular amb acu-

puntura. L'acupuntura també funciona en

patologies del sistema nerviós, com la parà-

lisis del nervi facial. En aquests casos, re-

comano utilitzar homotoxicologla injec-

tant en el punt d'acupuntura. En els casos

relativament aguts els resultats són ex-

cel·lents.

Altres patologies en que es recomana

l'ús de l'acupuntura són les alteracions de

la pell. com les dermatitis al·lèrgiques, els

problemes respiratoris (com en el cas dels

cmalli soganodors o patologies gastroin-

testinals (per exemple, còlics no quirúrgics,

diarrees,gastr+algies i úlceres d'estómac).

í in.ilmcnt. l'acupuntura està indicada per a

alguns problemes reproductius.

A més a més, l'acupuntura també pot

tractar algunes lesions esportives.així com

ajudar a que els músculs, tendons i lliga-

ments estiguin en millors condicions 1 si-

guin més resistents a les lesions.
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Patologia ocular
del gos geriàtric
Els problemes oculars que afecten a 1<
mascotes d'edat .naneada poden representar
una pèrdua en la seva qualitat de vida o ser
senyal de l'existència de malalties sistèmiques

Ars Veterinaria (Ban

;i seguem revisió es presenta es-
quematitzada, descrivim les
afeccions més freqüents en ca-
da estructura ocular. Pel que fa
.1 la òrbita, un dels problemes

que es presenten més sovint ós la exoftàlmta
derivada d'un procés retrobulbar.Els signes
clínics d'un problema retrobulbar, ja ML;III
inflamatori o neoplàsic, són secundaris a
l'efecte massa: exoftàlmia, estrabisme, pro-
tusio de la membrana nictitant, quemosis
i dolor a l'obertura de l¡i Nom • ••'. Les cau
ses més freqüents són les neoplàsies i els
processos inflamatoris (cel·lulitis, absces-
sos). En aquests últims, l'extensión de pro-
blemes dentals és freqüent'.

Els tumors poden tenir com origen qual-
sevol dels teixits de l'òrbita, però també po-
den ser per extensió d'estructures adjacents
(nasal, sinusal, Ukal). El 75% dels casos es
c lassifiquen com malignes i infiltratius1 '.

És crucial realitzar un diagnòstic definitiu.
Pera això podem utilitzar l'ecografia retro-
bulbar, hi citología amb agulla fina, les ra-
diografies de crani, MRI i TA(

Pel que tu a l'enoftàlmia, la més repre-
sentativa en iinim.ils geriàtrics és hi pro-
duïda per l.i pèrdua senil del coixineï de
Ljreix Jc l'espai retrobulbar6'7.

Les neoplàsies de parpelles es localitzen en
les glàndules de meibomi, essent princi-
palment adenomes7. La complicació possi-
ble és la fria ió sobre la < òrnia, ambepifo-
Mi ulceració8. L'únic tractament curatiu és
I;i. irurgta8.

A més, existeix un tipusd'entropion ca-
IÍU leiísi K que afecta als gossos geriàtric s. La
raça més representativa es el cocker spaniel1,
1 tegul .i la pèrdua senil del greix retrobul-
bar i l'atròfia de la musculatura palpebral,
es produeix entropion lateral de !ii parpel-
la superior". Aquests gossos solen presentar
se ii li i consulta per dermatitis < ròni< a en
l'àrea peri-ocular, triquiasis i ulceració
corneal6.

En gossos geriàtrics també està des< i ita
hi lagoftalmia associada .i alteració del
nervi facial tN('. VII)7. Les causes desi i IK-S
d'aquesta paràlisi en animals geriàtru ssón
neoplàsiques, inflamatòries i idiopài i».|iK-S'-.
No cal oblidar que hi glàndula lacrimal
principal està inervada per la branca
parasimpàtica del NC'VII. Secundàriament
es produeix queratopatia d'exposició i ui-
cerac ió. En casos greus es pot plantejat la
tarsorràfia temporal.

La còrnia està formada funcionalment per
li i pel·lícula lacrimal, epiteli, estroma, mem-
brana de Descerne) i endoteli. L'envelli-
ment causn alterat ions en cadascuna
d'aquestes i apes.

Pel que l.i .i l·i pel·lícula lacrimal, l'al
terai in quantitativa es freqüent. L'etio-
patogènia és multifactorial però la causa
autoimmune segueix sent hi mes freqüent.
Com conseqüència de la queratocon
juntivitis seca, l'epiteli cornial s'altera,
augmenta de gruix i es queratinitza. Pos-
teriorment hi ha infiltració subepitelial,
migració pigmentaria i neovascular-
i ai i." lluu ionalment, In ha pèrdua de
visió i en les primeres tuses blefarospasm.
•.1 tractament és mèdi< i consisteix en

is



immunomoduladors (ciclosporina A 0,2-
2%, i ra< olimus 0,0 &%)' i lacrimomi-
I I H ' I i c s .

La quera topat ia calcica I onsisteix en un
acúmul de cristalls de calci en localització
subepitelial i estromal anterior ( línica-
meni el primer signe és la fotofobia. El
procés MII ser bilateral i no és rara l'apari-
i ió d'úlceres. El tractament mèdic des< ril
és la instil·lació de solució d'EDTA asso
cial ,i tractamenl quirúrgic (queratecto
mia). l.a darrera estructura és l'endoteli,
una capa monocel-lular amb una densitai
cel·lular en el gos jove de 2.800 cel/mm
que va disminuint amb l'edat. La capaci-
tat de regeneració és inexistent, el que ex
plica l'apariï m de descompensacions en
dotelials'1 . i Inik amem s'observa edema
estromal important. La complicació més
freqüent és l'aparició de bulles subepitelials
que e\ olu< ii >nen a úlceres' .

L'atrofia senil d'iris es produeix per l'apri-
mament de l'estroma de l'iris. En casos
avançats, l'iris presenta veritables orificis
(imatge en teranyina) i es produeix
fotofobia amb la llum intensa. Existeix una
predisposii ii i ra< i.il en xihuahua, shit-tzu,
caniche i Ihassa apsofi.

1 f s neoplàsies de l'úvea anterior poden
ser secundàries o primàries. I )ins dels tu
mors secunJaris, el més freqüent és el lin-
fosarcoma. La presentació clínica és la d'u
veitis amb hipopion, hipotensió i miosi1-*.
Els tumors primaris més freqüents són els
melanomes (iris i cos ciliar) i en segon Llot
I' adenoma o adenocarc intima de l'epiteli
i.iliar. L'exploració d'aquests pacients per-
mel observar una massa. Altres presenta-
cions clíniques són hifema recidivant,
uveitis i luxació de cristal·lí amb glauco-
ma secundari1'6-7.

Pel que la al cristal·lí, les patologies nus
freqüents són l'esclerosi i les cataractes se-
nils. L'esclerosi es produeix degul a que,
di mada la foi mai ió ei ml fnua de libros del
cristal·lí, amb l'edat es Juna una conden-
sació en la zona nuclear. Aquest procés,
conegut n'in esclerosi del cristal·lí*, no ne-
t essiia tractament. N\ imés en els c asos d'una
est lerosi avançada es podria veure ate* ta
Ja l'agudesa visual'

Lescatarac i es senils es Junen perqué amb
l'edai es produeix una modificació de la
composició i de la síntesi de les proteïnes^
que explica la formació de les cataractes se
niïs, si bé la formació de cataractes és un
pmcés multifactorial. L'únic mu tamenl efi-
caç per a una cataracta és el quirúrgic'.

I I .lli i és un gel transparent format per fi-
bres de col·lagen, fibrocits i hialocits"•'. Ocu-
pa dos terços del volum ocular. Degut a
l'envelliment, es produeix un. i

i llueix en una pèrdua de la seva
transparència i en una tendència a col·lap-

hlema secundan.es pot
ii de la retina i apareix la tendència

al despreniment7.
D'altra banda, la smquisi centellejant és

una degenci
1 lòlica pro-

duïda per un
cules de | iai te'

cules de coleste-
rol. Sol ser una
trol .'.ii¡ : i l 'exa-

men ocular, du-
I qual s'ob-

serven partícules
flotant

en el vitri, que no
es mouen amb el
globus ocul.ii

tologia del

nalosi actd
roide. Es ti
l'ui i ii úmul de

partícules d'on-
gen lipidie Oí I
cic. En aquest procés es visu
cules blanquinoses i esfèriques que es
mouen acompanyant al moviment del glo-
bus ocular

Respecte a les patologies que afecten
el fundus de l'animal de companyia gerià-
tric, les més significatives són les degene-
racions hereditàries de la retina i les ma-
laltie ¡sti -miques. Les primeres són un
grup de malalties classificades en funció
de la rai i í edal d'aparició. Si bé
teracions que es donen en animals rela-

ent joves, a vegades trobem casos
en pacients d'edat avançada, com per
exemple cmiches nans. La formació de
' ataractes secundàries a aquest procés

lai .iment desen1

A vegades les lesions oculars són

na de l'existència de malalties
ques. Solem trobar lesions vasculars (hemor-

erertiï ¡ o intraretinianas),de i >n

niments de retina de tipus bullós o exw latiu
Aquests signes poden ser per causes inflai i IÍ i

ctinrtis) no especifiques d
Les causes metabòliques més freqüents en
i min lals gi ¡i àtrics associades a aquestes lesions
són: síndrome d'hipen/iscositat coaguli
policitèmia i hipertens

A vegades les
lesions oculars
indiquen
l'existència
de malalties
sistèmiques.
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En perill
d'extinció

. informe Jem< Ja
cop hi lia més csj amenaçades

MARIA JOSÉ VIÑAS.

a Llista Vermella d'Espècies Ame-

naçades, publicada cl novembre,

alerta que la terra pateix "una pèr-

dua de l·inJn ersitai sense prcçcJenis". En

el món hi ha més de 15.633 espècies d'ani-

mals i pi.nues amenaçades, 5.54 ' més que

el 2000. i bncretament, .i Espanya hi ha un

centenar d'espècies en perill. Aquesta

tendència .i l'alça és pre< K up,mi, segi ins Li

I Inió Mundial de la ( lonsen ació(H l( 'N,

en les seves sigles en anglès), l'organisme

internacional que avalua la biodiversitai

i . K l . i a n y .

La llista del 2004 és la primera gran a\ a

luaciódesdel 2000 i revela que hi ha 5.543

noves espèc ics amenaçades (un 55% nus

i|uc fa quatre anys). El coordinadoi

d'H K !N, ( Iraig I lilton-Taylor, adverteix

que l·i xifra real d'espècies en perill d'ex-

tinció pol ser major, ¡aque "moltes són im-

possibles d'analitzar".

Lesespèc ics en perill van "desdel pi iderós

tauró fins ;i la humil granota", segons la

[UCN. El 18% de taurons i rajades estan

en perill i en el termini A'nw any s'ha ex-

tingil l'olivo de Santa Elena o el corb

hawaià. Altres 208 espècies figuren com

"l D issiblemeni extingides". I a causa sol ser

l'home (mitjançant la caça o la defores

tació). La llista alerta del perill pera leses-

pè( ics ,lc Ics profunditats marines, que s'en

fronten ala sobreexplotai ió. D'altra banda

In ha casos esperançadors, com el del

rinex en mi blanc, que va estar en perill d'ex-

tinc ió i s'ha re< uperat.

Pel que fa a Espanya, la llista assenyala

155 espix ies amb algun grau d'amenaça: Jes

de l'àliga imperial o el linx, lins a una peti-

ta flor anomenada blau de Serra Nevada.

LES
BLANC FINS A LA

VAN DES DHL PODEROS TAI UU ï

Creat el primer robot antiescarabats
Un equip europeu de científics ha desenvolupat un robot que aconsegueix infiltrar-se
entre els escarabats i interactua amb ells com si fos un membre més de la seva espè-
cie. És la primera vegada que un autòmat aconsegueix enganyar a un grup d'animals al
fer-se passar per un d'ells- L'escarabat artificial, anomenat InsBot. fa la mateixa classe
de moviments i té la mateixa conducta social que els insectes amb qui conviu. A més,
està impregnat de feromones.Amb els escarabats, aquesta classe de projectes podrien
servir en el futur per eradicar plagues, però es pretén més endavant utilitzar robots
per a controlar altra classe d'animals.

La Federació d'Hípica vol implicar la
Seguretat Social en teràpies amb cavalls
Un cop demostrats els beneficis de la hipoteràpia (sessions terapèu-
tiques amb cavalls), la Federació Catalana d'Hípica vol aconseguir la
implicació de les administracions i que aquest tipus de tractament si-
gui parcial o totalment subvencionat per la Seguretat Social, com ja
es fa en altres països europeus. El seu millor argument és que la hi-
poteràpia és ideal per persones amb disminucions físiques i psíqui-
ques i en especial per a nens amb problemes d'integració.

BMW treu al mercat
els primers cinturons de
seguretat per a gossos
Ara que és obligatori el cinturó de segure-
tat en el seient de darrera, on solen viatjar
els gossos, BMW presenta els primers dis-
positius adaptats per mascotes, que nor-
malment viatges sense lligar a la part pos-
terior del vehicle. De moment s'ofereíxen
per a tres mides de gossos a un preu apro-
ximat de I 18 euros.

El Zoo supera el seu
rècord de reproducció
en captivitat
En els darrers dotze mesos hi ha hagut 593
naixements al Zoo de Barcelona, un rècord
absolut en la història del parc. Entre les cries
destaquen per la seva popularitat les nétes
bessones de Floquet de Neu, Kiri i Kera.
que van néixer el 26 d'agost. La més im-
portant cria, però, és una impala de cara ne-
gra, una espècie en perill d'extinció.

Més de mil sancions
a amos d'animals
per infraccions
La Guàrdia Urbana de Barcelona va im-
posar, en una campanya especial que va
durar del 2 al 14 de novembre, un to-
tal de 177 multes a propietaris d'ani-
mals. La campanya estava destinada a
propiciar el comportament correcte
de les mascotes en els espais públics
de la ciutat. A més a més, els membres
de la Guàrdia Urbana van imposar 958
denúncies condicionals, que atorguen
a l'infractor un període de deu dies per
corregir les anomalies detectades i po-
der així lliurar-se de la multa. Del total
de les 1.135 sancions, 82 es van impo-
sar a amos de gossos considerats po-
tencialment perillosos i corresponen a
diverses infraccions com no disposar
de l'assegurança de responsabilitat ci-
vil, no complir amb els requisits admi-
nistratius establerts i passejar a l'ani-
mal sense morrió.
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CAPNOGRAFO RESPSENSE-VET
Pantalla táctil con amplia
curva ventilatoria, Et CO2 y RPM

Alarmas sonoras y visuales, ajustables
directamente en pantalla

Funcionamiento conectado a la red
y baterías. (5 horas de autonomía)

Claro, fiable y ligero (800 gr.)

OPCIONAL: Pulsioximetría y soporte
para carro de anestesia

RESPIRADOR HALLOWELL
Respirador automático con doble campana

Pediatrica: 0-300cc
•Pediátrica: 0-300cc

Control mediante sistema volumétrico limitado
por la presión intraalveolar con gran facilidad
de adaptación y manejo

Alarma de sobrepresión y de pérdida de presión

Control de Resp/min, volumen y límite
de presión intraalveolar

Interruptor de lapso inspiratorio

Adaptable a equipos de anestesia de cualquier marca

DRÀGER VAMOS
Monitor de capnografía, N.-O, pulsioximetría
y gases anestésicos

Capnógrafo robusto y fiable con aspiración
de muestras de 150 ml/min

Pantalla luminosa de gran contraste que
permite visualización desde cualquier ángulo

Medición de 5 gases anestésicos

• Prácticamente sin consumo de fungibles

• Tres modelos: Vamos CO;+N.>O+HR,+SpO<>
Vamos Premium CO;+N.>O+5 gases anastésicos
Vamos Pemium Plus COí+N¿O+HR,+SpO^+5 gases anestésicos

GARANTÍA y produao DISTRIBUIDO en exclusiva para toda España por AGRUPACIÓN SERVIVE-RADITEC S.L

RADITEC Cobalt, 16-20, Ndve B - 08038 Barcelona Tel. 93 223 22 44 - Fax: 93 223 28 94 wwwraditec.com • comercial@raditec.com
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Aliment segur
i responsabilitat
davant del risc
L'aplicació d'un reglament comunitari amplia
les responsabilitats dels empresaris alimentaris

JUAN RAMON HIDALGO MOYA

i de IJ Seguretat Alimei

E
l proper 1 de genet de -005 ha
can\ i.it substancialment el mart
jurídic de la seguretat alimen-
tària, amb l'entrada en vigor
d'una pari essen< tal del Re-

glamem comunitari 178/2002. Concreta'
ment, es tracta de la pan que fa referència
als requisits de la seguretai alunen!.ma i
d'inoquitat delspinsos, a la presenta» ió dels
productes, a la traçabilitat i a la respon-
sabilitat dels explotadors de les empreses
alimentàries. La nova normativa introdueix
una definició amplia d'aliment des d'una
perspectiva exhaustiva i integrada de la se-
guretat alimentària,aixf com cambé ir. u ta
dels diversos requisits que fan que l'aliment
sigui segur. De ben segur modificarà l'en-
focameni tradicional de produir i comer-
cialitzar aliments pei paït de tots els ope-
radors en el transcurs de la cadena
alimentari.i.

NOVES CONSIDERACIONS
A part a d'ara, els elements que haurem de
tenit en consideració per Jet erm mar si un
aliment és o n<> és --emir no dependran ex-

i lussivament d'aquells que determinen la se
va innoqüitat higiènico-sanitària, com són
l'absència de patògens o contaminants.
També despendran d'altres requisits que
tenen relació directa amb el risc, amb les
expectatives Jel consumidor enfront del
producte que consumeix i amb el respecte
als drets que emparen el consumidor. En
aquest sentit, tal com espe< ifica ta norma
de referència, a l'hora de determinar si un
aliment es o no segur, s'haurà de tenir en
compte la informal ió oferta a] consumidor.

Aquesta informació no serà només laque
figura en la etiqueta, sinó també qualsevol
altra dada a la que el consumidor tingui ac-
cés sobre la prevenc ió dels possibles efe< tes
perjudicials per a la salut que es deriven
d'un determinat aliment n categoria d'ali-
ments. Per altra banda, per determinar si un
aliment és nex iu pei la salut es tindran en
compte els probables efectes d'aquesi ali-
meni (tani immediatscom acuri i llarg ter-
mini), no només per la salul de la persona
que el consumeix sinó cambé per la Je la
sevadest endèn< ia. farnbé es consideraran

e l s p o s s i b l e s e l e i l e s t Ò X Í ( S a i n i ï n i l a l l l i s i h i

sensibilitat panu ular d'ordre orgànic d'una
categoria específica de i onsumidors (quan
l'aliment estigui ilesim.it .i ella). La res-
ponsabilitat de complimentar aquestes
obligat ions addi( ¡onals de control sobre

l'aliment recau en l'explotador de l'empre
sa alimentària, l'.u 11\ itat de la qual est Í,L;IIÍ
relacionada amb qualsevol de les etapes de
la producció, la transformació i la distribu
i ii i d'aliments,

CONTROL DEL RISC
El legislador comunitari considera que la
responsabilitat legal principal de la segure
tal alimentat ia ha de recaure en aquell que

exerceix les funcions de control en l'em-
presa. Aquesta persona té l'obligació de
garantir que es compleixin els requisits de
la legislació alimentària, doncs es considera
que és el subjecte que està millor capacitat

La inseguretat alimentària

. el de res-
i Kjndre, fins i il dels coneixements científics

.5 en el moment de la introducció del pro
¡ no permetia determin.

|ues que li si- el olupament

xcloure's del cercle
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per dissenyar un sistema segur de submi-
nistre d'aliments i aconseguir que els ali-
ments que subministra siguin segurs. En
aquesi sentit, el Reglameni comunitari es-
tableix tota una sèrie de normes especial
iin.Mii relacionades amb l'àmbil de la res-
ponsabilitat, que determinen l'obligació de
controlar la seguretat dels aliments i d'ac-
tuar quan es considera que l'alimeni és in
segur n no compleix amb els requisits
reglamentàriament establerts. Així, la nor-
ma destac .1 que --i un explotador d'una em
presa alimentària considera o té motius per
pensar que algun dels aliments que ha im-
portat, produït, transformat, fabricat odis
i ii I míi no compleix tl^ requisits Je segure-
iiii dels aliments, haurà de procedir
immediatament a l;i seva rel irada del mer-
cat. Si es donés el cas que els aliments ha-
gin deixat d'estar sotmesos .il control im-
mediat d'aquest explotador inicial, aquest
n'informarà a les autoritats, fot i així, la se-
va .11 tua« ui nu acaba aquí, donat que si el
producte ha arriba! als consumidors l'ex
plotador inicial haurà d'informar, de forma
efectiva i preï isa,de les raons d'aquesta re-
tirada i, si és necessari, re< uperarà els pro-
ductes que ja hagin sigut subministrats quan

La responsabilitat
i de la segure-

tat alimentària
recau sobre el res-
ponsable de
l'empresa en aques-
ta matèria.

altres mesures no siguin sufu ientsper arribar
;i un nivell eleval de protecció de la salm.
Per altra banda, referint-se a les úti imes t;i-
ses Je la cadena alimentària, la norma
reglamentària reserva certes funcions es-
pecífiques de control als responsables de les
activitats de venda al detall o distribuí ió.
Concretament, els obliga a retirar els pro-
ductes que no s'adjusi m als requisits de se-
guretal. i dins dels límits de la M.-\ .I acl ivi
tai. També lian de i oi iperar en les mesures
que adoptin els productors, els transfor
majors, els fabricants o les autoritats, a qui
hauran Je comunicar l.i ¡nforrruu ió perd
nenl per la seva I rai al·ihtat.

No hi ha dubte Je que, en el disseny i
instauració de Col ai|uesi paquet d'obliga
cions, el legislador ha tingut en compte el
factor de risc que tol aliment pot compor-
tar en un moineni determinat Je la cade-
na alimentària o en mans del oc insumidor.
D'aquesta forma, estableix una uNi^ai i,.
general Je col·laboració a tots els explota-
dors d'empreses alimentàries amb les au-
toritats públiques en tot allò que es refereix
a les mesures adoptades per evitar o reduir
els iisis que presenil un aliment que sub-
ministrin o hagin subministrat.

Els empresaris
alimentaris,
avaluadors del risc
del propi producte
La nova normativa marca que si qualsevol
dels subjectes de l'empresa alimentària
considera o té motius per pensar que un
dels aliments que ha comercialitzat pot ser
nociu per la salut, ho haurà d'informar a
l'Administració immediatament, així com
haurà de comunicar les mesures adopta-
des per prevenir els riscs per al consumi-
dor final. Tot això els converteix en una
espècie d"'evaluadors del risc" del seu pro-
pi producte.així com dels productes aliens
que comercialitzen o distribueixen. Les
obligacions sobre la seguretat dels seus
productes, el control, les tasqu
peració i la col·labo-
ració amb les autori-
tats comp
s'estenen, com'
vi des d'aquesta
pectiva integral,
plotadors d'em

ó d'a-
quests nous principis
en l'àmbit de la segu-

ia
modificat substancial-
ment la parcel·la de respe
qui tenen que complimentar totes i ca-
dascuna de les obligacions imposades per
controlar el risc. La ciència jurídica no ha
dubtat en estendre l'àmbit de la respon-
sabilitat civil per productes al sector ali-
mentari, quan rere la manipulació i inges-
ta correcta d'un aliment es produeixen
conseqüències negatives per la salut o la
seguretat dels consumidors. Fins i tot en

LES EMPRESES
HAURAN
D'INTRODUIR
DETERMINADES
ADVERTÈNCIES

aquells casos en els que l'operador ha do-
nat estricte compliment a la normativa que
li afecta. I és que la diligència exigible da-
vant el risc vindrà determinada per uns
paràmetres circumstancials molt concrets,
relacionats bàsicament amb el producte i
el consumidor.

En alguns supòsits, a fi d'evitar respon-
sabilitats, les empreses alimentàries es veu-
ran obligades a introduir determinades ad-
vertències per evitar riscs al consumidor,
a tingudes les circumstàncies del producte
o dels seus destinataris. Això és el que
s'ha anomenat la responsabilitat per el risc
creat, que afecta a tots aquells que posen
en circulació productes susceptibles de
crear algun perill, i que únicament pot evi-
tar-se si l'aliment cumpleix amb els requi-
sits de seguretat reglamentàriament esta-
blerts.



SEGURETAT ALIMENTÀRIA

La pesca sobreviu a Galícia
nys després de la tragèdia que va provocar l'enfonsament

del Trestige', les captures comercials recuperen els índex normals
LUÍS GARCÍA.

E
l passat ll) de novembre es van
complir dos anys de l'enfonsa
meni del petroler Prestíge .1 133
milles de la costa gallega El vai
vil. avarai feia 26anys 1 amb ban

dera de conveniènc ia, es dirigia cap ,1 la Xi
na carrega) amb 77.000 tones de fuel. La
magnitud de la catàstrofe va ser de tal en
vergadura que algunes xifres parlen per sí
soles: 1.000 milions d'euros gastats (segons el
propi (. ¡overn) en netejar 1 mitigar els seus
efectes, més de 1,3 milions de ¡ornades de
treball dedicades a aquestes feines i 786 plat-
ges afa tades;pei noparlai dels efectes ecolò-
gics 1 econòmics d'una zona que viu 1
s'enorgulleix de la seva mar bra\ .1

Tot 1 ,uxí. rere la guerra de xilres qui.1 po-
drien descoratjar els més optimistes, tots els
sa torsimplk ats asseguren que podria havei
estat moll pitjor. Sensdubte, ta solidaritat ha
tingut moll ,1 veure, a més de la capacitat de

eració d'unes aigües que produeixen
onades "nunca mais". Segons l'opinió d'ex-
perts en Zoologia Marina i de l'Instituí Es
panyol d'( )ceanografia, l.i situa< ii i és mill' ir

del que sol provocar una catàstrofe com aques
ta, amb totes les excepcions que requereix el
cas. I V fet, les poblacions d'espèc iescotn el
lluç no han minvat mes del que provi»a la
sobrepesca i, pel que fa als mol·luscs, les xifres
de captura es van normal iiani com demostren
ois més de 685.000 kg d'escopinyes cap-
turades, < 1 els gairebé 20.000 de cli lïsses.
Segons l'administració gallega, les captures
comercials no han sofen descensos signifi-
catius, t )pinióque contradiu la manifestada
per la Coi irdinadi ira de ( J infraries, que desta-
ca el descens de ( apturesen la meitat de les
150 espècies que es comercialitzen a (ïalí< ia.
Però no hem de fixar-nos muñes en les es-
peí iescí >men ials, ni fiar-nos de les dades que
emergeixen d'un termini de temps tan est as
com el transcorregut desde la < atàstrofe. Ni
tan sols en le.s 700 tones de fuel que en< ara
es troben en el fons del mar. També cal fixar
l'atenció en un fel que pol ser pitjor que una
nova marea negra: la contaminació de les
ries gallegues ja des existent abans de l'en-
fonsament. Contamina< ió que es remunta .1
com ;i mínim deu anys.

Els efectes no
són immediats

traïdora. Això ho saben
prou bé els pescadors i 1 ,we pes-

ies costes gallegues. D'igual ca
laciò del Pres-

tige. Les marees negres no només si
yoses pels seus efectes immediats, ja que no
provoquen una mortal i immediata di
ció en la fauna i la flora marina. Els efectes
més nocius i temibles són els que cai
hidrocarbur, 1 prolongada expo-

Is hidrocarburs aromàtics polí
són els més danyosos components del fuel.
ja que poden afectar el metabolisme 11
malsnv i netre's delí.

. de la cadena trófica. Aquests hidro-
són poten<

penent dels nivells. Així, en nivells inofensius
•orne poden ser 1.

t reprodud.
mlfestació d'aquests efectes no és im-

'lue es produeix passat un ter-
segons les espècies i les zones

¡des.



Julia Duran
dirigeix els serveis
d'inspecció de
mercats centrals i
alimentàries.
alimentàries.

L'ENTREVISTA
JULIA DURAN

a de l'ISAS

Prioritzem la inspecció
d'establiments
segons el risc"

L
a [ulia Duran és des de juliol
d'aquest any la nova dire< tora
me nti'lri,]i de S,llubrit<lt (IS
mentaría i de Salubritat (ISAS),
una en t i ta t t|in.' per tany .1

l'Agència de la Salut Pública, organisme
depenem alhora de l'Ajuntameni ideï De-
partament de Salut de la ( ieneralital de
( Catalunya. La ) ni in té al seu càrrec els
serveis d'inspeo ió de mercats centrals,
d'inspecció d'industries alimentaries, d'ins-
pecció sanitària d'establiments minoristes
d'alimentació 1 el servei d'higiene pública
i zoonosis.

Quants veterinaris treballen a /'ISAS.'
En total uns 40: quatre a la direcció (in-

cloent-me a mi), 15 a inspecció de mercats
centrals, sis .1 inspecció d'indústries ali-
mentàries, deu u inspecció d'establiments
minoristes d'alimentació 1 cinc ;il servei
d'higiene púMua 1 zoonosis.

Sim suficients?
Bé, som bastants, tol I que mai sobra gent.

Quinze anys
de treball a
l'Administració
Julia Duran es va llicenciar en Vete-
rinària a la UAB al 1988. Un any des-
prés es va incorporar com interina
al Departament de Sanitat. Durant
els següents anys, recorda, "vaig es-
tar donant voltes per tota la pro-
víncia de Tarragona". Fins que, fi-
nalment, el 1992 es va incorporar a
l'Àrea de Salut Pública de l'Ajunta-
ment de Barcelona.

La Julia va ser inspectora en te-
mes de salut alimentaria fins el 1997,
any en què va passar a ser cap de
servei d'inspecció sanitària d'indús-
tries alimentàries. Finalment, des
del juliol d'aquest any és directora
de l'ISAS.

Probablement el primer semestre del JÓOS plicació de l'establiment... Cadascun d'a-
s'incorporara més personal, però es perquè
assumirem la tasca de gestionar el registre

-sts paràmetres pot incloure's dins d'una
categoria de les tres possibles i se li aplica

sanitari de les industries alimentàries. Fins una puntuació. I tesprès d'un càlcul, l'establi
ment queda classificat dins d'una de les ca
tegories següents: risc mínim, risc moll baix,
baix, mig, alt, molt alt i extrem. Ĉ al recor-
dar que el risc zero no existeix.

En qui us heu basat per aplicar aquest
sistema de classificació!

Els dos paf» >s que porten mes temps apli-
cant ho, amb bons resultats, son Austràlia
i el Regne I Init. A Espanya, només es fa .1
1 Catalunya i al País Basi.

Canviant de tema, l'ISAS ha assumit

ara això era competència de la Generali-
tat, però ens Ini ha delegat.

Quina relació té l'ISAS amb J'ACNA
(Agï'ncia Catalana de Seguretat Alimen-
tària)?

Mi ilta, ja que treballem junts en diferents
comissions, com la que s'encarrega de
l'elaboració del Pla de Seguretat Alunen
tària o la Comissió Interdepartamental, en
la que ¡ohi partii ipo. Podríem dir que l'A(
SA, així com la Direcció C ¡eneral de Salul
Pública, són els pensadors, els que elaboren fa nus mesos la gestió del Centre d'Aculli-
els plans de seguretat alimentària, mentre du d'Animals de Companyia (CAAC,
que nosaltres som el ->rvr»r abans administrat per
braç executor, els que la Fundació Alíarri-

L'ISAS GESTIONARA w . O m i l w ) l l l u , b w l

EL REGISTRE SANITARI JW/nWou•«/„•,,,,
DE LES EMPRESES

ALIMENTÀRIES

in,ld e c a r r e r , de la
feina de i ai rer, de la
inspecció. A més,
l'Al SA coordina la
nostra feina amb laque
tan altres municipis, ¡a que té moll de con-
tacte amb els Ajuntaments.

Quines són les principals iniciatives de
l'ISAS?

Aquest any hem començat una línia de

Fi >rça bé, rot i que
tenim un problema
d'espai. 1 om ¡a si' sa| i,

a Barcelona es v,i decidir deixar de sacri-
ficar animals abandonats el 1001! 1 des
d'aleshores el que es la per regular l'exce
dem d'animals acollits al C !AA( es pro-
moure l'adopi ió. Però al centre entren en

treball moll important, que es la c lassifi- tre 100 i 200 animals al mes, 1 la capacitat
cació d'establiments alimentaris en funció del ( AA( '. és només d'uns 100 gossos i 100
del risc per a la salut pública. Serveix per gats. A mes. quan es van construir les gà-
marcar les nostres prioritats; d'aquesta ma- bies del cenen1, es van dissenyar pensant

b Cl que els animals només hi viurien un temps
curi, en espera de l'adopció o el sacrifici.
No són gàbies adequades perquè In visqui

l

nera sabem quins establiments requereixen
mes pressió inspectora.

/ com es fa aquesta classificació?
S'estableix en funció de 18 paràmetres un animal molt de temps. Per això, és molt

que depenen de múltiples criteris, com po- important treure als animals a passejar diari
Jen ser el volum de producció, els desti- ament, i aquí la lema del voluntari ésessen
nataris finals del producte, si esfanonoau- cial. Aprofito per fer una crida a tots els
tocontrols, te< nologia d'elabora* ió, veterinaris perquè animin als amants dels
col·laboració de l'establiment amb l'ad- animals a col·laborar com a voluntaris ami •
ministrado, incidències passades amb un el 1 !AA<



Control reproductiu
en el vacú lleter

instauració de programes de control
reproductiu sistemàtic en les explotacions ha
esdevingut una practica cada cop més
habitual en els darrers anys

JOAN CULLELL

Centre Vetenn.in Manlleu

L
A evolució que ha experimen-
/ rat la ramaderia en els dar

rers anys ha fel que el serveis
que cradicionalmem oferfem

" als nostres clients quedessin
o K . l [ r t s 1. .1 l ' l L . ' U . l l q i l C l ' N IM1 l l . l d c T S , l u ' l l l

hagut de evolucionar i adaptar-nos a les
noves cojuntures, oferim nous serveis.

"Mors quan deixes de ser necessari".
P( rquè això no ens passés, nosaltres com
a bons professionals hem haguí de i rear
nous serveis que responguessin .1 les
emergents necessitats del sector. HI que
s'ha anomenat medicina de la prodiu ció,
1 que inclou camps tan diversos com el
maneig de la nutrició 1 gestió de explota
cions, els programes de control de qual i-
tai de la llet o el control de la reproduc-

ció ha estai la resposta de la professió
davant el nou escenari.
II control de la reproducció és un clar
exemple d'aquesta evolu< ió. Amb l'incre-
ment del nombre de vaques per
explotació, el servei d'inseminació artifi-
< ui que oferfem als nostres clients ha pas-
sat a ser 1111,1 lasca que el propi ramader
realitza ell mateix per practicitat. Com a
contrapartida, la instauració de programes
de control reproductiu sistemàtic a les
explotacions de vacu lleter ha esdevingui
una prà< 1 ¡< a habitual 1 rutinària en gaire
bé tutes les explotacions-, si més no en
aquelles en que tenen unes perspectives
de permanència en el sector duranl els
propers anys.

El control reproductiu representa en
nmltes ocasions mes del 50% del treball
que realitzen els clínics de camp dedw ats
al vacu 1 ha permès organitzar el treball
d'una manera moll més eficient.

La qualitat del servei 1 el nivell tècnic

de preparació que hem aportat al sector
els professionals dedicáis al vacu lleter ha
fet que aquesi nou servei hagi estai tan
exitós. II diagnòstic de gestació manual a
partir dels íO-^2 dies post-cubrició amb
una alta fiabilitai i la detea ió de les dife-
rents patologies ovàriques han fel que el
nostre treball s'hagi valorat de manera
important. I a in< orporac i<> de la infor-

L'ús de les prostaglandines i GNRH en el
La sincronització del zel utilitzant
prostaglandines i G N R H és la ei-
na bàsica per treballar i manipular
la reproducció. L'aparició de les
prostaglandines (PG 2 &) va mar-
car un abans i un després en el
món de la reproducció bovina i va
permetre eliminar la perillosa enu-
cleació manual dels cossos grocs
per u i d'induir el zel. Gràcies a les
prostaglandines aplicades en el mo-
ment adequat s'aconsegueix con-
centrar els dies en que apareix el
zel i es sincronitzen en certa ma-
nera els animals, simplificant així la
detecció. Recentmenc. mitjançant
la combinació de les prostaglandi-
nes amb els factor alliberadors de

gonadotrofines (GNRh). s'han de-
senvolupat uns programes de sin-
cronització denominats OVSINC.
que permeten sincronitzar de ma-
nera molt eficient els zels.Val a dir
però que el que sigui possible no
vol dir que sigui la manera més efi-
cient des del punt de vista econò-
mic ja que la despesa, tant en pro-
ductes hormonals com en la mà
d'obra necessària per a la seva apli-
cació, és un factor a considerar. El
que és important, però. és que la
eina existeix i que, a més. la ferti-
litat que s'obté és la mateixa que
s'eítà obtenint a la granja en
aquells moments amb els sistemes
tradicionals.



m,'iik;i ha permès analitzar de manera efi

cienl els diferents índexs reproductius i

ens ha permès convertir-nos en els verita

l·les protagonistes de l'importani canvi

que ha experimental ei sector.

Paradoxalment, tol i dedicar hi tani de

esforç i treball, els resultats reproductius

que obtenim ;i les granges actuals t ̂ ¡iK-

mesurem amb diferents índex reproduí i i ^

no han millorai HKISN.I i fins i tol han

empitjorat en els últims anys.

l.,i dete< i ii i de zels s'ha conven il en un

maldecap i ; i i x ò ha h-t que s'hagin desen-

volupat diferents sistemes per tal de mil

lorar-ne el nivell. Els podòmetres que

mesuren les desviacions de l'activitai de

k's vaques en són un clai exemple de c om

la in nologia ha treballa! per oi se< toi

amb una clar objectiu. IV' totes maneres,

els podòmetres s'han de s;ilvr fer servir i

ajustar, i la veritai es que no han estat la

"pedra filosofal" que molts pensaven que

serien quan varen irrompre al mercat. I h

ha all res sistemes i tècniques més senzilles

que es poden utilitzar amb èxil per millo

rar la detecció dels zels: el pintai de la

base de la cua .un\^ llapis marcadors n'és

un exemple.

Sincronització de zels
i ovulació: protocols

L'administració de prostaglandines indueix
la luieolisis en cas de que hi hagi un cos
groc madur a l'ovai i. La caiguda dels n el
de progesterona fa que aparegui el ze\ en
tots aquells animal: que tenen un fol·in le
dominant en fase de creixement o en fase
estàtica (quan ja no varia el seu tamany)
en un dels seus ovaris. Es defensava que
amb l'adn íest produ< I
no caldi la
les vaques prenyades, Es n
car dues dosi de pn
des I I dic-, i ¡nseminai a les 72-96 hores
següents sense nei essitai de di :te ta
Els resultat ón força variables en vedelles

basi es. La resp
.i un ii a< I nització de zels
amb pn ist depèn de la i iclii ¡tal
del ramat i del moment en que <•• troba el
fol·licle domin.mi al començar el ti
ment. La IA en un moment concret e
molt difíi il |,i que la manifestat ió de
l'ovulat ió oscilará en un interval de temps

ile, |ue i lepeni Irà de 'i istai del
, i|-lii le dominant en el n • I i que
induïm I, i lutei 'lisi,

81 Protocol OVSYN
I i mètodi i • en l'aplii ai ió d'un

! i INRI I el dia d'inii i del ti
il·licle

donin ,
s'inicil una ni iva i inada de i reixemeni

fol·licular dos dies després. Als set dies
s'aplica una prostaglandina per indun la
luteolisi i es sincronitza l'ovulació amb una
segona dosi de GNRH 48 hores després

mimáis sini roóitzats d'aquesta manera
s'insei es 16-24 hores després de

l'última apll·l ai ió de GNRH.
FJ protocol en qüestió és molt sensible

-T.it fisiològic dels animals en el
mon. ICIÓ. S'obtenen

resultats acceptables en animals cíclics,
inii en rai es lleteres com de carn. I1-
contran, en vedelles i en vaques de carn el
uesls l resultats són baixos.

Aquests resultats es poden millorai uti
lít .ii ii un progi tre el dia d'iniï
del 11 i( tament i el dia 7.

AÍ : i il té l'in< onvenient del
que els animals s'han de pui

tres vegades més el dia addicional de la IA
OVSINCH

COSYNCH: és el mateix que l'anterior
amb la diferència de que en el moment
d'aplii ai la segona dosi de GNRH s'inse-
mina i tots el inera que

egades que
I

GPG 10: i- ¡ .imb quists, Consis
•i en esperai deu dies en comptes de
el i»1! l'api o de la PG després de la

IRH,
PRESYNC H abans de començai
el GPG administrem una PG
RESYNCH: set dies abans del

i em la GNRH i, en el
cas que el d tii sigui negatiu, pun-
xem la prosUiglandina i continuem el pro-
tocol GPG,
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Malalties del conill domèstic
Els processos patològics estrella són els de l'aparell digestiu,
tot i que també es donen sarnes i encephalitozoonosis

JOAN MARIA ROSELL I PUJOL
Doctor en Veta

Nanta. SA Tres Cantos (Madnd).

L
es malalties amb més rellevàn-
c i.i .1 l.i granja de conill són les
de l'aparell digestiu. 1 testaquen
l'enteropatia mucoide (també
c o n t l l , com enteropatia epi

zoòtica del conill, enterocolitis o enteritis
mucoide), l'etiologia i patogènesi de la qual
es desconeix. A nies, hom troba prot essos
epizoòtics d'enteritis diarrea pei colibacils,
clostridis o pels paràsits del gènere Eimeria.
En relació a Escherichiacoli, hi habiotipses-
\\\ [fies per .i cada edat del conill: cant del
llodrigó, com del conill d'engreix o com
dels adults. Pel que fa a E. coli O-157:H7,
treballs de recerca de l'equip de Blanco et

;il (1996) a Espanya, així com estudis pos-
teriors en .iltres països (els EUA, França,
Itàlia, com els de D'Incau ei al., (2004),
mostren que la seva presència és limitada.
i li h,i altres organismes relacionats amb la
clínica del digestiu que també provoquen
alterai i. ius en altres òrgans 0 septicèmies,

com SahnaneOa spp. Durani els anys 2000-
2004, seg< ins les i ibservaciï ins del meu equip
ue treball e n r e r tot e lterritori de
conills que treballen per tol el territori de
la Península), vàrem determinar que el per-
centatge de granges positives, amb clínica,
es inferior al J%. Pel que la a la perspecti-
va de laboratori, la Montserrat Saco, del
laboratori de Sanitat Animal del DARP,
que tipifica mostres de SahnoneUa proce-
dents de tota Espanya, va trobar que Sal-
monella entenca serotip Typhimurium, Sal-
moneüa entérica serotip Albert. SalmoneM

entérica serotip Enteritidis i SalmoneUa ari-
:nnai' lila 48:Z4Ceren els microorganismes
nus freqüents, per aquest ordre (partirde
115 soques de Saknaneüa spp. aïllades, dades
no publicades).

Altres processos zoonòtics, també amb
iih lli baixa incidencia, son les intestacions
per l'àcar de la sarna sarcòptica, la clamidiosi
per ('.hkunydophila psictaci, o les infea ions
per Encephalitozoon curúculi, paràsit de
l'aparell digesi iu i espec ialmeni de l'aparell
urinari i sistema nerviós. I li ha estudis so·

¡uest tenia de Tan t inà et al. (2000) i
dec lerroneei al (2004).

Pel que fa a intoxicacions per Staphyh
cocí us aureus a partir de carn contamina-
da en origen, durant el prot essal a l'ea i ir
xadoi o a la sala de desfer, o peí
contaminació creuada just abans del seu
consum a l'àmbh familiar o de la restaurat ió
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col·lectiva, tampoc hi ha casos descrits, tol
i i|iir cl perill i L'I risc existeixen.

DE LA GRANJA A L'ESCORXADOR
En els escorxadors es produeixen comissos
minis (de, per exemple, canals caquèc-
tiques) i comissos parcials (s'expurguen, por
exemple, fetges per cisticercosi i per co<
cidiosi), En el cas de l'enteropatia mucoide,
L|IK- pol afectar a conills en la fase final d'en-
f,'ivix iinil-i quadre clínic agul, pol ser que el
productor no percehi que hi ha alguns
exemplars malalts, però n l'escorxador s'ob-
servaran, de forma evidenl, canals fosques
i magres. Per ;iixò, In comunicació de
l'escorxador vers la granja té moll interès.
A li res perspectives relacionades amb els
omiUs niiihilis, la granja i l'escorxador, son,
per exemple, les vinculades als processos
dels adults que provoquen A seu renova
meni. Les femelles son eliminades (de mit-
j;i el 6-7% mensual), sobretoi per malalties
de la reproducció: esterilitat, subfecundi
tat, alteracions de l'úter i avortaments, en-
tre altres; també son eliminades per que

Importacions
i exportacions
La producció mundial de carn de con*
timada per la FAO en un milió de tones <
valents canal (TEC), de les quals Espanya i
teixer productor, amb I I -1.000 TEC anuals.
panya és importador de canals (trossejades i
vasades) o de conill viu (des de Portugal), i tam-
bé de futurs reproductors i de semen. S'exporten
canals a diversos països i conills vius destín

fici (sobretot a Portugal); també s'exporten
conills per a la reproducció, a més de semen. A
més, existeix un important moviment comercial
de carn de conill entre les comunitats autòno-
mes espanyoles.

espanya és el tercer
productor mundial de carn de conill.

tenen mastitis, "mal de potes" o caquexia,
quadre que pol ser compatible amb al-
teracions Jel genitals interns i també amb
pneumònies, entre d'altres. Actualment
moltes conilles son sacrificades a l'ex-
plotació, per que els productors no tenen
compensació econòmk a que justifiqui man

tenir-les, en un lloc destinat exclusivament
,i < onvales< ència i amb menjar blanc, de
retirada, per complir els temps d'espera
abans del sacrifici. Però quan son enviades
,i l'es orxador, a més d'avaluar la present ia
de malalties de comfs evident, és necessari
avaluar l'estai corporal.

Canvis a la normativa de transport
El Consell de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea ha aprovat nous canvis en el
Reglament sobre protecció dels animals durant el transport. El nou text presentat per
la presidència holandesa elimina les disposicions relatives a densitats de càrrega i temps
de viatge i descans. El nou text modifica així la proposta inicial de la Comissió, i s'apro-
pa més al plantejament que, des del principi, va defensar la delegació espanyola, d'elimi-
nar les disposicions relatives a densitats de càrrega i de temps de viatge i descans, que
afectaven de forma concreta a Espanya per les seves característiques geogràfiques i els
seus sistemes de producció.

El G o v e r n canari declara
consideracontrolada la plaga de llagostes.
El Govern de les Canàries considera controlada la plaga de llagostes.
El canvi del vent, algunes pluges i les fumigacions han guanyat la pri-
mera batalla a Lanzarote i Fuerteventura contra sis milions d'insec-
tes. Però les autoritats mantenen l'alerta. El president canari.Adàn Mar-
tín,ha demanat a la Unió Europea més implicació davant de situacions
d'aquest tipus. Des de l'agost, la llagosta ha arrasat quatre milions
d'hectàrees des del Senegal fins a Israel.

ERC proposa que
a les curses de braus
no es mati al toro
El diputat d'ERC en el Parlament Oriol Amo-
rós ha proposat a tots els grups catalans
presentar conjuntament davant la Cambra
una proposició de llei per modificar la llei
catalana de protecció dels animals.que pro-
hibeixi "las curses de braus i els espectacles
amb toros que inclouen la mort de l'ani-
mal".

Nous materials
específics de risc
(MER) en remugants
El MAPA ha engegat un projecte d'ordre
pel qual es modifica la normativa que regu-
la la destrucció dels MER, en relació amb
les encefalopaties espongiformes transmis-
sibles. El MAPA vol considerar com MER les
amígdales de tots els bovins independent-
ment de la seva edat, i en el cas de l'ovi i ca-
prí incloure l'lli com MER per a tots ells.

Pla del DARP
de gestió de les
dejeccions animals
Els consellers d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca, Antoni Siurana, i de Medi Am-
bient. Salvador Milà, han elaborat un pro-
jecte de gestió integral de la fertilitza-
ció orgànica i mineral en el qual
s'assegura que per fer front al proble-
ma dels purins a Catalunya és necessà-
ria, entre d'altres mesures, la construc-
ció de 19 plantes de cogeneració (de les
quals ja n'existeixen cinc) que permetin
la descàrrega d'excedents de nitrat en
les zones de més concentració de ra-
maderia intensiva.

Els estudis que han fet fins ara les con-
selleries d'Agricultura i Medi Ambient,
amb l'aportació i la col·laboració de la
conselleria d'Indústria, asseguren que
aquestes plantes (d'assecatge tèrmic dels
purins) tractarien uns excedents que
equivalen al 8% del nitrogen produït per
tota la ramaderia intensiva catalana.



EL COL·LEGI INFORMA

Emotiu homenatge
al doctor Lluís Viñas
''Professor \ ional, l·lent veterinari i amant de la professió
Així ( iure al desaparegut catedràtic Jurant un acte a la IJAB.

MARÍA JOSÉ VIÑAS.

En Lluís nu era perfe< te perquè era un
éssei humà, i aquesta era precisameni
l.i sc\ .1 gran virtut: que era pera ma

fora i dins de les aules, sempre disposat .1
dedicar el seu temps als alumnes 1.1 trans
metre'ns el seu amor per la professiiV.
Aquestes paraules del representan! de
l'alumnat, pronunciades durani l'acte
d'homenatge del doctor Llufs Viñas a la
i,iciili,11 de Veterinària de la UAB refle-
xaven l'opinióde tot aquell que hagués pas-
sat per Ics classes del recentment difunt
professor. |asep (¡asa, degà de la facultat
de Veterinària, va ser l'encarregat d'inau-
gurar l'homenatge ("senzill, com a i·ll li
hagués agradat"), celehrat a finals de no-
vembre, 1 va agrair la presència de la família
de Llufs Viñas 1 de representants de dite-
rents institucions: el 1 bnsell de i !ol·legis
Veterinaris d'Espanya, els col·legis de Far
m.k 1.11 Medicina 1 el ( '< (l·legi de Veterinaris
de Saragossa (ciutat on el 1 )r. Viñas \ .1 exei
ctr de professor universitari durant molts
anys), entre d'altres. Però .1 nus d'aquests
representants, la sala d'actes de la facultat
era plena a vessar dels seus antic s alumnes,
amics 1 col·legues de professió.

A continuat ió va intervenir l'alumnat 1,
11'i seguit, \;i prendre el tom de paraula En-
ric Rierola com a representant de la pro-
fessió, íntim del Dr. Viñas, Rierola es va
referit molt emocional .1 les persones que
van ser clau en la formació com veterinari
vlk-l desaparegut pn ifessi ir. També \ .1 rei 1 >r
dar la gran passió del Dr. Viñas: els remu
gants. "I la\ fem estat parlant mésd'un cop
fins les 6 de la matinada sobre el meteorisme
o lacetosi. I )esprés, quan hoexplú aves, la
geni n< 1 et creia". Rierola <_-s va referir ,1 una
gran virtut del seu amú: "Sabia e» < iltar".

II següent ponent va ser Lluís Monreal,
que va parlar en nom del professoral. "Bon
professor, persona senzilla, bon company 1

Ai

Lluís Viñas, un
professor vocacional
molt estimat pels
seus alumnes.

bon home, en Lluís va ser un pal de paller
on inis nosaltres vàrem poder-nos recolzar
1 créixer", va < onc loure.

luán |ose IVkllola, president del l )onsell
de ( lol·legis Veterinaris d'Espanya 1 gran
.in 1 [> del I V. Viñas, amb qui va treballai du
1 nu 20 anys .1 la I íniversitat de Saragossa,
es va referir a la gran ajuda que li va prestar
el desaparegut professor durant el temps en
que ambdós van estar a l'òrgan de govern
de la facultat de Veterinària. Badiola va re-
sumir el sentir de molts dels presents: "Nu
m'acabo d'explicar la raó de la seva mort,
amb la de gent i|wr l'estimava...".

Unís Ferrer, rector de la IIAB, va con
lloure l'acte llegint un poema de Mu|iu-I
Martí 1 Pol anomenat Parlem de tu: "(...)
Parlem 1 també dels teus gustos /1VI qm
estimaves 1 el que ni 1 estimaves /1VI que
leles i deies i senties / De In parlem, peni
iii 1 pas amb pena / I .1 poc a por esdevin
dràs tan ni >stre / Que no caldrà ni que par
lem de tu per recordar-te (...)".

I tesprésde l'a< te, es va desi 1 ibrir una pla-
1.11 ommemorativa que l'alumnat de la fa
cuitat de Veterinària ha dedk ai al 1V. Lluis
Viñas 1 que està instal·lada al passadís on son
les aules on impartia les seves classes.



Bona acollida en el primer
congrés de clíniques veterinàries

•lebrat al COVO Jurant els dies 25 i 26 de setembre amb gran
assistència, es va dedicar a la gestió integral de la clínica veterinària
RICARD CÓRDOBA. del COVG

E
l c< ingrés es va iniciar amb una
exp< isk ió de l'esborrany de 1V-
i rel sobre la Llei de Pri ite< (i< >
dels Animals per pan de Josep
M. Da( osta, responsable de

l'oficina de Protecció dels An.mals del
I )epartament de Medi Ambient i I labi
latfje de la i teneralitai de < latalunya a
Girona. Va oferir la possibilitai que ris
veterinaris, a través dels òrgans col·legials,
diguin la seva sobre aquesi esborrany de
I Vi H I , per tal que sigui modifieal abans
que surti a hi llum.

Tni seguit, Carles Serrat, cap de la Di-

ré* i i<5 Territorial a Girona del Departament
de Ramaderia i Pesca, va exposar els re-
quisits legals necessaris per a l'exporta< i< 11
importaí ió d'animals de companyia, a Eu-
ropa i .1 països tercers, amb la novetat del
passapon per a gossos, gats i fures.

La segona pari del congrés es va dedicar
a la gestió respectuosa amb el medi ambient
dels centres veterinaris. Hs va parlar de la
recollida de restes de medicaments, líquids
de revelar, la classificació de cadascun, la
recollida d'òrgans, teixits 11 adàvers i el seu
tra< unirní , els aspectes legals i les possi-
bilitats existents. Fambé hi va haver una

exposició sobre riscs laborals en clíniques
veterinàries.

II segon dia del congrés \ a estar dedicat
a la gestió de lac Ifnica veterinària: Ramon
Rulli", gerem de l'empresa Q-soft, va par-
lar sobre els avantatges de dur la gestió de
la clínica de forma informatitzada i [osé
Ramoni. iarcía Fernández va fer una xerrada
sobre la gestió econòmica de la clínica. Les
dues darreres ponències van tractar sobre
els avantatges de la unió de veterinaris amb
la finalitat de millorar la gestió de compres
i sobre les novetats de PAIA(', xerrada que
\ a .nuï ,i càrre< de |osep Anguera.

Campionat d'esquí de veterinaris
1:1 febrer d< elebra la desena edició d'aquesta competició
que està esdevenint un petit clàssic dins el món de la veterinària
M.J.V.

Els propers 26 i 27 de febrer es farà la
desena edició del campional d'esquí
dels veterinaris. I In cop més, els ve-

terinaris afi< ionatsa l'esquies trobaran al
Pallars Sobirà i faran una festa amb prova
d'esquí nu losa. Aquest any, degul a que es
tracta de ta desena edició del < ampionat,
el comitè organitzador desitja que sigui un
i ap de setmana m> ili espet ial.

Els participants estaran allotjats a l'ruv
tel Port-Ainé 2000, a peu de pistes. A part
de la competició, i coincidint amb el
> arnestoltes, s'ha organitzat una I est a de
disfresses... amb esquís i amb premis per
.i tothom!

II cap de setmana està obert a tots els
veterinaris, així com als seus familiars i

amics. 1 )egut a que les places són limitades,
s'haurà de formalitzar la inscripció al
COVB (Sra. Mònica Rodríguez, lM
21 I2466,ext. 21) entre el 17 de gener i el
17 de febrer del 2005. Tot aquell que de-
sitgi niés informació, pol sol·licitar-la a
Pan i (¡imroig (dangimroig@hi itmail.com).

Aquest campionat d'esquí dels veteri
naris està patrocinat per Pfizer Salud
Animal i Laboratorios Anabiol. i ¡omp
la amb el suport del C !ol·legi i )ficial de
Veterinaris de Barcelona, el Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya i
AVEPA. I li col·laboren Merial, Frisktes-
Nestlé, Vetoquinol, Frío Limpio de
Aaragón SL, Majomi Viatges i Port-
Ainé, entre d'altres empreses.
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El COVB exposarà eines antigues
Josep Blanchart cedeix al Col·legi un valuós instrumental veterinari que
inclou des de tissores fins a un microscopi per detectar la Trichiiici

MARíA JOSÉ VIÑAS.

En Josep Blanchari i Serra, \L'lerIn'lri
jubilat Jo Santa (loloma (Barce-
lln'l) de KH ,m\s, 1h a< i l l i l una Sl'ne

de valuosos instruments veterinaris antics
.il i iol·legi, perquè siguin expi eats i la sou.
I ,i peça estrella d'aquesta donac ió és un pe
tu microscopi que s'utilitzava per IMISI.U

TrlLhm'l ,1 les mn,lres de L,1m de pnrL
d'escorxador, però també In destaquen al-
tres article d'interès: tissores talla cues, mor-
daces de castració, material per capar porcs
1 pollastres 1 diverses eines d'autòpsia 1 de
neteja dels cascs dels cavalls.

El l're'ldent del l '()VB, Fr'lnLl'SL Mon
né, vol que l'I material sigui exhibiï en una
vitrina tan aviai com s'acabin les obres de
remodelacio de la seu 1 anima ;i qualsevol
altre veterinari que vulgui donar material
antic ,¡ fer-ho per ampliar l·i col·lecció.

1

fil»'

mà
• •

•
Én Josep WaiKh.

- , Ja <eva t^^a iJU
«>l president d w

W COVB, Francés*
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É K a ^ J í

•
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Defensant la imatge de la professió
1:1 COVB v;i respondre una crítica carra apareguda a lLa Vanguardia1

M.J.V.

Segurameni no és l.i primera vegada
en què un client ens retreu els ho-
noraris, però aquesi < op era pel es< 1 il

1 en un diari de gran difusió. II dia 26 d'oc-
tubre aparegué un e» ni a la set ció de < artes
dels lectors de La Vanguardia en laque una
persona es queixava dels preus dels ve-
tei m.iris afirmant que des de la nostra pro-

¡uguemambels sentiments dels amos
dels animals.

.Aquell mateix dia, al COVB es varen re
bre queixes de diversos col·legiats. En < 1 in
cret, una veterinària es lamentava de què
"se'ns segueixi confonent amb germaner.es
de lacaritai i no se'ns res( pecticomels pro-
fessionals que som". Es per això que des de
la ¡unta del (lol·legi es va dec idir fer un es-
crit en detens:i de la nostra labor que va
aparèixer ,1 la mateixa seu ió del diari cin<
dies més tard.

La carta original Resposta del COVB

I Precios de vetcrinarios
I stoj en desacuerdo con los

precios de los veterinarios. Hace
poco tuve que sacrificar a mi peno
enfermo: pagué 140 euros. Para
corlai' las uñas cobran diez, para
una simple operación de cataratas,
casi Mn). Vu creo que niegan con
los sentimientos de los amos.

I RANCISCO PU1 IDO
I Hospitalel de I lobregal

I La lubor del veterinari
• \ l l l l ' i r l r l i · l K 1 . 1 . 1 I . U ' . l l l . i

nyoi I rancisco Pulido (26 \ !004)
en qiiv1 es L ] I K I \ , I \ .1 sobre els preus
dels vclcrinaris. des del < ollcgidc
Vcicrinarisdc Barcelona volem ¡n-
sisi 11 u• 11 1.1 necessitat que es r© 1 me
>_-••• MM.il 1 econòmicament 1.1
importància de la nostra professió,
1 11 \ kii-i n u ï ¡ n o ¿s nomes un 1.1
111I1.n tu que ha estudiat una IIH CU
• 1.nin.1 de cin< .un &, sinó que lam
be és un cienlifii que mantindrà
11111.ilii/.its els seus coneixements

tota la \ ida 1 que prot in.u.1 1 qui
p.u la seva consulta degudamcnl
amb rinslrumcntal mes puntci del
mett .11

I s peí Lol aqucsi enfon; iim- ik--
mam m que se'ns reconegui la nos-
11.1 laboi professional

I K \ \ l I S( \ lo \SI
Prraidcnl Jcl ( ul legi o ik ia l
di V clcrtnai is de Barcelona
Barcelona



Establerts els honoraris d'exòtics
Tres veterinaris especialistes assessoren al COVB
per fixar les tarifes orientatives per la clínica d'exòtics
M.J.V. Redacció

Cada cop mes veterinaris es dediquen
a la clínica d'exòtics i és per això
que tal tenir unes tarifes orienta

tives establertes. Al no existir una Comis-
sió d'Exòtics, d c X3VB sol·lú ita l'assesso-
ramenl de veterinaris especialistes en aquesi
camp per fixar d-- honoraris de la clfnii a
d'exòtics. Amb aquesi motiu, a finals d'oc-
tubre i principis de novembre es van cele-
brar dues reuniï ins ÍI les que víffi assistir cinc
veterinaris d'exòtics: Jordi <• iiïíols, Jaume
Martorell, Núria Tabares, Xavier Valls ¡Lí-
dia Ruiz.

IVr el 2Ü0S es recomana que una con-
sulta ordinària es cobri , i 3 euros, mentre
que l'especialitzada es Farà a Í6 euros i la de
seguiment a 15. Si es tracta d'una urgèn< ia,
pujarà a d2 euros, mentre que si és una \ isi-
ia ;i domic ih, seran ~¡~> euros.

Evolució de les obres
a la seu del COVB
Amb el pis de dalt totalment derruït,
el personal s'ha traslladat a la recepció
M.J.V. Reda

Les obres de remi idelació de la seu del
l )ol·legi de Barcelona han entrat on
una fase crítica. En un principi, es

planejava que els despatxos del pis de dalt
es remodelessin d'un on un por no afectar
excessivament oi ritme de treball do per-
sonal del i X )VB. Però oi 17 do novembre,
els operaris van creure més convenieni en-
derrocar al mateix temps MI el sostre i les
parets dol pis de dalt. El personal de los
oficines de dalt s'ha traslladal alhora a l'àrea
d'administració,on compartiran durant uns
mesos aquest espai amb els treballadors del
i bnsell de( bl·legis Veterinaris de ('aialmv
ya i els di>s administrat ¡us dol c XDVB. En
total, es tracta de tretze persones treballant

on una àrea molt reduïda fins, com a mínim,
finals de gener.

I s i HI i "i això que oi personal prega als
col·legiats que siguin comprensius si el fun-
cionament del ( -OVB no és l'òpt im durant
aquest període d'obres.

Les linees telefòniques també s'han visi
afectades per la mudança: durant els pro-
pers mesos no funcionaran les extensions
1 i, 24, 27 i 2l>. Les extensions 20, 21,22 i
J4 segueixen sent operatives.

Un cop acabades les obres de modeï
nitzacióde la sou (es preveu que sigui a mit-
jans de maig) restarà por remodelar la sala

d'actes del t lol·legi, que s'h ia d'adaptar
a la normal ¡va vigent.
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Un veterinari al mig
de les neus eternes
Fernando Montesinos participa vn la campanya
antartica 2004-2005 de l'Exèrcit de Terra
MARÍA JOSÉ VIÑAS. Redacció

Des del 17 de novembre, Fernando

Montesinos es troba moll llum de

la seva família: con< retament, a

mes de 1 ).000 quilòmetres, ¡a que aquest

comandant veterinari partk ipa fins el març

del 2005 a la campanya tntàrtica de

l'Exèrcit de Torra, que es desenvolupa a la

base Gabriel de Castilla, a illa Decepció

(illes Shetland). Tot i que ¡a fa una dè< ada

que participen veterinaris militars als pro-

je* tes d'investigat ióque l'Exèrcit du a ter

me al mig de les neus eternes, Montesinos

si I,I el primer que es quedi a la base antài

cica durant les dues tases completes de la

campanya (la primera va de mitjans de no-

vembre tins a mitjans de gener, i la segona,

Jes d'aquesta data tins el 7 de març, que és

quan es tanca la kise tins la campanya se-

güent). "A més, seré el primer en trepitja)

contineni antàrtic", destaca Montesinos,

"jaquepartii iparé en una operació de des-

mantellameni d'un campament provisio-

nal que es va instal·lar l'any passal en leí

res continentals antàrtiques".

El comandant veterinari participa en dos

projectesc ¡entinesa la base( iabriel Je i 'as

tilla: el primer, la implantat iód'un sistema

Je gestió mediambiental (l'espanyola serà

l.i primera base antartica en aplicar-ne un),

i el segon, la realitzat iód'un estudi de l'im-

pac te .mil·leni a I global prOVOCal per les ai -

tivitats dianes del pers,mal. Aquesta és la

seva tasca principal (diàriament haurà Je
fer medie ions d'etnisions, vessaments i re-
sidus, entre d'altres), pern també és l'encar-
regat de la seguretai alimentària de la cam-
panya antartica. "1, per suposat, si en el meu
temps 11 une veig algun pingüí o tuca lents,

EL COMANDANT VETERINARI S'ENCARREGA DE LA
GES nÓ AMBIENTAL DE LA BASE ANTÀRTICA I
DE LA E ( , l H I f r I R I \ DEL PERSONAL

correré a auxiliar-los!". Tot i aquestes in-

leiu ions, Montesinos ¡a estarà prou enfei

nal amb els estudis mediambiental.s, per-

què l'Antàrtida està patini en els darrers

anys les conseqüènc ies de l'increment del
turisme. Escálenla que el 2004 lli va haver

un augment del 70% en el turisme antài

t ic : dels 14.000 visiwntsde 200 3 es va pas

s<lr <lIs 24.000 viatgers, el 2004, <1mh el co-

ITesponent imp,lCle que això té "I med

lmhienl. Per "ix,'), Montesinos es propOS;\

Organitza: AVEPA
Informació: 93 253 15 22
http://www.avepa.org

Organitza: AVEPA
Lloc: Col·legi de Metges de
Barcelona
Informació:
http://www.avepa.org

PARis (FRANÇA)

VIC (BARCELONA)

Dates: 25 i 26 de maig 2005
Organitzen: Ajuntament de
Vic i Caixa de Manlleu
Informació:
http://www.europorc.net

Dates: 4-8 abril 2005.
Organitza: IAMZ (Instituto
Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza) i UL (Universitat de
Lleó)
Informació: 967.716000 i
http://www.iamz.ciheam.org

SARAGOSSA

Dates: 14-19 de febrer 2005.
Organitza: IAMZ (Instltuto
Agronómlco Medlterraneo de
Zaragoza)
Informació: 967 716000 i
http://www.iamz.ciheam.

BARCELONA

Dates: 3 d'abril de 2005
LIUI CO,",gl d Metges de
Barcelona

Dates: 29 i 30 de gener de
2005
Organitza: AVEPA
Informació: 93 253 15 22
http://www.avepa.org

BARCELON

Dates: 10I II de fibrer de
2UO'
Lloc: 1e la

it d Veterlmna
Organitza: Dpanarnen de
za)d.I I AnatorT'1 Animals i
CReSA
Informació: Gaby Qu
93.581.3297

BARCELONA

Dates: 25 r 2005

Dates: Del 27 de febrer al 3
de març de 2005
Informació:
http://www.simaonline.com

SAN PEDRO
(ARGENTINA)

Dates: Del 3 al 6 de març de
200
Informació:
http://www.feriagroargentina.c
om.ar
jmolina@fyea.co

YORK (ANGLATERRA)

Dates: Del 4 al 6 d'abril de
2005
lloc: Universitat de York
Informació
http://www.bsas.org.uklmectin
gs/annual.htm

CONSULTA DIFUSIÓN
VETERINARIA

Data límit de presentació:
14 de Desembre
Organitza: Consulta
Difusión Veterinaria
Informació:
http://www.consultavet.org/co
ncurso2.pdf

LABORATORIS SYVA

Dotació: 12.000 euros
Dates de presentació
I de gener al 25 de febrer de
2005
Organitza: Laboratoris Syva
SA i Universitat d Lle6
Informació
http://www.syva.es



Molt personal
. veterinari

militar ja ( i història"
Fernando Montesinos es va llíct- >n Veteri-

nària per la Universitat Complutense c e Madrid
1988 i va aprovar les oposicions de sanitat
I 1990. Des d'ales i

l'Exèrcit."on et poden demanar des de quin ¿s el

deix amb "la típica ¡matg<
s'encarrega dels ases i gossos de l'ex i :s més:
ei comandant està convençut que la pi

A Monti le noi
• angw ' a la campanya de

l'Exèrcit espanyol a Afganistan, on va fer diversos
estudis de bromatologia i d'impacte ambiental.Tam-

rant al: gossos que
za pei de mines.

repartir un tríptic amb consells mediam

bientals als visitants illa Decepció, un in-

dret I|IK- és un dels principals atractius tu-

rístics de l'Antàrtida.

Per preparar-se per Ics dures condicions

de treball de l'Antàrtida, Montesinos ha

seguit un curs de capacitació en el que va

estudiar la legislació existent <-|IK- afecta al

conl inenl glaçat i va aprendre .1 fer servir

embarcacions (en especial zodíacs). I.un

bé s'ha sotmès a rigorosos exàmens mèdics.

Han estat notícia...

Teresa Rigau i Jordi
Miró, investigadors
de la UAB
L'equip de set membres
de la Unitat de
Reproducció del
Departament de
Medicina i Cirurgia de la
facultat de Veterinària de
la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB).
dirigit pels doctors Jordi
Miró i Teresa Rigau, ha
estat notícia
darrerament pels seus
èxits aconseguits en el
camp de la conservació
del guarà català. L'equip,
que treballa des de l'any
2000 en un projecte
d'investigació de la
fisiologia reproductiva
d'aquest ruc, va
aconseguir el naixement
el dia de Tots Sants de
l'any passat, de Panellet,
el primer ruc autòcton

català d'Espanya
aconseguit mitjançant la
la reproducció assistida.
Panellet, que en
l'actualitat té més d'un
any de vida, viu a les
quadres de l'exterior de
la facultat i és l'orgull
dels investigadors.

José Vicente
Tarazona Lafarga,
nou membre del
csmediam b i e n t a ls
riscs mediambientals
i de la Salut de la UE
El doctor en Veterinària
José Vicente Tarazona
Lafarga, director del
Departament de Medi
Ambient de l'Institut
nvestigacions

d'Investigacions Agràries,
ha estat elegit membre
del Comi tè Científic
pels Riscs
Mediambientals i de la
Salut de la Comissió de
la Unió Europea.

Mariann Fischer Boel
i Joe Borg, nous
comissaris
d'Agricultura i Pesca
de la Unió Europea
Des de mitjans de
novembre ja hi ha nous
comisaris d'Agricultura i

Pesca a la UE. La danesa
Mariann Fischer Boel és
la titular de Agricultura i
Desenvolupament Rural,
mentre que el maltès
Joe Borg és al capdavant
de la Pesca dels Vint-i-
cinc. Mentre que Borg
conta amb el suport
dels pescadors, la
responsable
d'Agricultura, que té 60

anys i des de l'any 2001
ocupa el càrrec de
ministra del ram a
Dinamarca, no convenç
el sector. Per la seva
banda, el nou comissari
de Pesca, Joe Borg, va
néixer a Malta el 1952 i
des de el 1999 fins a
l'actualitat ha ocupat la
cartera d'Afers
Exteriors del seu país.
És advocat i màster en
Dret Comunitari.

ES VEN
Aparell RX homologat d'alta freqüèn-
cia UNIVET HF comprat a Comercial
Quirón. Seminou. Oportunitat, gaire-
bé a meitat de preu.
Material divers de clínica.
Trucar ni 609 41 56 56. Jordi.

I ES TRASPASSA
Clínica veterinària I Barcelona amb 12
anys de funcionament. Aire condicio-
naL Perruqueria canina.Totalment equi-
pada. Rx. 140 nv amb zona de viven-
di .
Trucar al 609 41 56 56. Jordi.

SECRETARIA, BIBLIOTECA I INTERNET

Telèfon: 977 21 I 189. covt@tinet.org

ES TRASPASSA
Clínica zona Vallès. Bona cartera de
clients fidels, demostrable. Ben equi-
pada (2 consultes. Rx, quiròfan, pre-
quiròfan.hosspitalització, laboratori...).
Interessats, esciure a
clinicaentraspas@hotmail.com

EN LLOGUER
Clínica veterinària a Barcelona, amb
sala de visita equipada amb oto/oftal-
moscopi. ordinador, negacoscopí í ne-
vera, laboratori complert. 15 gàbies d'-
hospitalització, sala de Rx, quiròfan,
aparcament per clients, etc.
Interessats trucar al 655.849.996

EL SEU ANUNCI
Sí vol vendre, llogar o traspassar un local o material veterinari, aquí pot in-
serir el seu anunci gratuït. Enviï un text amb un màxim de 40 paraules al
correu electrònic premsa@covb.es, indicant Tauler d'anuncis i incloent-hi
un telèfon de contacte.

Avís: per garantir la vigència dels anuncis publicats en aquesta secció, només
apareixeran una vegada. Els interessats que vulguin publicar un anunci en
edicions successives de la revista ho hauran de comunicar expressament a la
seva redactora, Maria José Viñas, per correu electrònic (premsa@covb.es) o
fax (93 212 12 08).

SECRETARIA

Telèfon: 932 I 12 466 ext. 20, 21.
depadm@covb.es; info@covb.es

APROPEM-BORSA DE TREBAL

Telèfon: 932 I 12 466 ext. 34
apropem@covb.es

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

Telèfon: 932 I 12 466 ext. 29
depformacio@covb.es

ASSESSORIA JURÍDICA

Telèfon: 932 I 12 466 ext. 22
depjuridic@covb.es

i de 16a 18 h.

Girona
SECRETARIA

Telèfon: 972 20 00 62 - colvetgi@grn.es
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Expoaviga 2004, més
internacional que mai
El saló internacional de tècnica avícola i ramadera rep
en la quinzena edició 49.178 visitants procedents de 81 països
MARíA JOSÉ VIÑAS

La ljuin:ena edic ió J'Expo avlga, Sa
Ió Inrern,1Clonal de la Tècnlcl Ad-
cnla I R;lmadera celehrat Jel 2 3 al

26 Je novemhre, va rehre 49,1 78 vl~ltanh
profc."'lonab, xifra Ljue ,uper;¡ el~ galrehé
40,000 Ljue va tenir l'edic ió del 2002.
D';¡ljue~ts, 5.412 (un I 10,») van proven
de l'estranger. Portugal, Llatinoamèrica,
Itidla I França van ser le~ :ones d'on van
pnl\'enlr ci major nomhre de \ 'islwnr, in-
tern,1Clon,lb. Una .1ltra pnl\'a de la mter
II.K ionalitai del saló van ser les reunions
m.lI1tmgudes amh respom,¡hle, d'lInpor-
t,mt, fire." europees amh Ics quals s'est;tn
estuJI.mt c<lI·lahoraClons futures,

En .1Ljuesta W edició hi van partici-
par 350 expll',itors, representant unes
1,I00 empre

A més de Ic, 11<)\etar, i ci ,pr oduc te, que
han presentat els expositors, hi ha hagut
di\'eNl' actes sllhre h'nesrar animal (com
una I11nstra Je divulgaL lú cic henestm en
gesl<1L1o purcma I una expo'ILll íJe tram-
l'on, ld,lptat a 1.1 normativa de hene~tar anl-
m'll), així com altre, aLtlvit<lts paml,lele;:
la Setmana (Ga~rronòmlc;1 de 1<1 cmn del
porc, una degusta* iódec arnde cnnill i l'es-
pai I+[).

Durant el 'a16 es van atorgar diver~os
guardlms, Lllm el de reconeixement a les
expll)tacllm, (¡lt.llane, ,lInh mIllor ljual ltat
de llet uua de vac a, amh la (c ol,laho rac l< Í
del 1 aboratori InterprofeSSional Lleter de
('.1talunya. Per la ,eva h,1I1da, e1 trnfeu del
X i oncur,NaC ional Morfoli'>gic Nac ional
de Ramm Porc (Selecte, i organitzat perl'As-
soi l.l lO Nacional l e Ramar Porcí de R<1ça
Pura, va anar a pmar a un mascle Large
\\ hite, de l\lgropelju~r!a Tre, Estrelles,

Seglm, els \lrganlt:adors d'Expoavlga,
l'ap'lrtat ljue m ó \a destacar en aljllcsta
edició va ser el Je les jornades i sessions
teLnlques, en les Lju,ds van parl1Clpar
3.715 congressistes.

•

Al Saló hi ha hagut diverses activitats paral·leles, com un espai dedicat al benestar animal.

CALIER:ÒXID DE ZENC I KIT
DIAGNÒSTIC KITMAP
Calier va presentar òxid de zenc Calier d'ús ve-
terinari, pel tractament de diarrees en garrins. A
més, el laboratori, que va presentar unes jorna-
des científiques, va presentar l'equip de diagnòs-
tic KitMAR per mesurar en sèrum les proteïnes
de la fase aguda i, per tant. l'estrès en porcs.

AVID MICROCHIP: NOU
SISTEMA DE LECTURA FIXA
AVID MICROCHIP va presentar als visitants d'Ex-
poaviga el nou lector fix ADVID FDX-B/HDX,
l'últim model de lectors fixos, que reconeix tots
els transponedors fabricats conforme a les nor-
mes ISO I 1784 i II785, tant de la tecnologia
FDX-B com HDX.



GEPORK APOSTA PELS
SISTEMES DE BIOSEGURETAT
En aquesta edició, l'estand del grup Gepork ha de-
dicat un espai a una altra de les seves àrees de ne-
goci: Blonet, una empresa amb més de quatre anys
d'experiència en l'aplicació de sistemes de biose-
guretat per a la gestió de residus i el control de
plagues i olors en granges i centres veterinaris.

DI VASA FARMAVIC: BENES I
VESTIMENTA DE PROTECCIÓ
Divasa va aprofitar Expoaviga per exhibir diver-
sos productes de nou llançament com les benes
Eurimex Rex i Plast. la vestimenta de protecció
Eunmex Boots. Apron, Coverall i Coat, a més de
l'antiparasitari Ectomectin.Aquest es com'
za en un envàs únic per a oví i vacu.

HIPRA REINVENTA
L'AMOXICILINA
Hipra va presentar el seu recent llançament.
HIPRAMIX-AMOXI, amoxicilma en premescla
medicamentosa al 5%. El producte presenta gran-
homogeneitat de la mida de partícula i un bon
recobriment del principi actiu, el que permet que
l'antibiòtic sigui resistent a altes temperatures.

I

BIOIBÉRICA: PALBIO 62 SP I
NUCLEOFORCE

novetat, Bioibèrica va oferir Palbio 62 SP,
un hidrolitzat de mucosa intestinal porom ato
mitzat que ajuda a potenciar el consum d'aliment

: jueix al desenvolupament de la mucosa in-
testinal. Un altre nou producte va ser Nueleofor-
ce. un concentrat equilibrat de nucleòtids lliures.

TEGASA PRESENTA TRES
PRODUCTES MÉS
IEGASA va present,u al seu estand del Saló In-
ternacional de la Tècnica Avícola i Ramadera tres
nous productes: CALCIMIX, un millorador de la
¡iu.ilil.il del'ou.DRY-MIXV.I Al.'.un milloradorde
la fei tilitat de les vaques bassat en proteïna by-

AMII'I US VI AR (midó by-p

LABORATORIS MAYMÓ
LLENÇA LA C.S.P PREMESCLA
A l'estand de I abi M ati H is Maymó es presentava
la premescla medicamentosa C.S.R per a porcs i
vedells. Aquest producte, combinació de clorte-
trai ¡dina (III I. surta limidina i penicilina G procai-
na, presenta un ampli espectre d'activitat contra
patògens entèncs i respiratoris.

NOREL & NATURE: FECIFOS,
MONOFAT-80 I BIOMET SE
Norel & Nature v.i .i|'mili." \ <poaviga per pre-
sentai diversos productes, com FECIFOS, un pro
biòtiï bassal en I nteroaxwsfaeaum, MONOFAT-
80, font energètica d'origen vegetal amb
emulsionant per a monogàstncs o BlOr'
llevat enriquit amb seleni.

S. PVETERINÀRIA.TAMBÉ AMB
ANIMALS DE COMPANYIA
S.P.Vetennàna S.A. va presentar als visitants de la
I ii i Strong la seva divisió d'animals de companyia.
L'ampli catàleg de productes Strong inclou ai ti( les
de neteja i xampús per a gossos i gats, així com com-
plements nutricionals i fàrmacs per a ocells, a més
de suplements alimenticis per a cavalls.

LABORATORIS ESTEVE: UN
AMPLI VADEMÉCUM
Un any més, Laboratoris Esteve va complir amb

va cita amb Expoaviga. En el seu estand van
exposar el seu ampli vademécum d'especialitat
veterinàries, resi • de la seva pròpia re-
cerca i desenvolupament com de llicències o
col·laboracions amb altres laboratoris.
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Porcilis Glasser®, amb registre europeu
Laboratoris Intervet SA ha tret al mercat la primera vacuna contra la malaltia de
Glàsser registrada a la Unió Europea: Porcilis Glàsser" . Es tracta d'una vacuna
basada en cèl·lules inactivades d'Haemophilus parasuis del serotip 5, incloses en
un adjuvant basat en acetat dl-u-tocoferol (Diluvac Forte®), Diversos estudis pu-
blicats demostren que Porcilis Glàsser® és eficaç no només davant el desafia-
ment amb soques del serotip 5 (el més freqüent al nostre país), sinó que també
proporciona protecció davant els serotips I, 12, 13 i 14. Porcilis Glàsser K està
indicada per a la vacunació de garrins a partir de les cinc setmanes d'edat, per
via i.m. a una dosi de 2 ml. Cal repetir la dosi dues setmanes després.

EOUIMAX

Equimax, antiparasitari
per a cavalls campions
Els responsables veterinaris dels cavalls del
CAR d'Ancce han inclòs Equimax.de labora-
toris Virbac, en els seus protocols de despa-
rasitació. Cal recordar que en el CAR es se-
leccionen i entrenen els millors cavalls de pura
raça espanyols perquè puguin competir i arri-
bar a ésser campions. Un campió, a més de
posseir aptituds i qualitats, no s'aconsegueix
sense un bon control antiparasitari.Per aques-
ta raó. el CAR ha introduït Equimax en les
pautes de desparasitació dels seus cavalls.Amb
Equimax s'asseguren que la desparasitació si-
gui completa i protegeixen els seus cavalls da-
vant dels gastròfils.nematodes i cestodes (pa-
ràsit que no és eliminat amb altres
antiparasitaris).

Hidraproxi-S: 4 dies
de temps d'espera
L'Agència Espanyola del Medicament ha au-
toritzat uns temps d'espera de quatre dies
per Hidraproxi-S, que és en l'actualitat la do-
xiciclina en solució oral amb menor període
de supressió del mercat.

Hidraproxi-S està indicat per al control de
les malalties respiratòries en porcí (pneu-
mònia enzoòtica, pleuropneumóma, Glàsser,
pasteurelosi i altres). Aquest producte pre-
senta un 100% d'estabilitat en l'aigua de be-
guda durant 24 hores,garantint així una com-
pleta medicació de tots els animals.

Laboratoris Intervet,
patrocinadors de
l'ECVIM-CA, on han
partipat 600 delegats

Laboratoris Intervet va patrocinar el
Congrés Europeu de Col·legis Veteri-
naris de Medicina Interna-Animals de
Companyia (ECVIM-CA), que va tenir
lloc a Barcelona el passat mes de se-
tembre. Intervet és des del 1999 un
dels principals patrocinadors de
l'ECVIM-CA.

En la edició del 2004, el congrés va
demostrar la seva tendència a l'alça, ja
que hi van participar 250 ).L'any (el
1999 hi van participar 250). L'any pas-
sat van intervenir prestigiosos ponents
internacionals.com la catedràtica India
Lañe, la Dra. Lucy Davidson o el Dr. J.
Shaw.També es van presentar resultats
d'investigacions en els diferents àmbits
de la medicina interna animal.

La participació de Laboratoris Inter-
vet va anar molt més enllà del patroci-
ni de l'event: també va coproduir un pa-
nell.que es va presentar a l'ECVIM-CA,
sobre com tractar la diabetis. El panell
i les activitats que es van fer a l'estand
d'Intervet al congrés es poden consul-
tar a www.caninsulin.com.

A més, Intervet va aprofitar aquesta
important cita per premiar la millor te-
si doctoral realitzada per un autor me-
nor de 35 anys.

mtervet

Invesa, nova imatge
corporativa
El procés de renovació de la imatge gràfica
del Grup Invesa culmina aquest any amb la
presentació pública dels nous elements d'a-
condicionat (packaging).com són caixes, eti-
quetes i sobres. Durant el 2004 s'ha anat fent
el canvi de tot el material amb una magnífi-
ca acollida entre tots els seus clients.
El nou disseny confereix als productes del
Grup Invesa una imatge més clara i asèpti-
ca, en consonància amb la percepció farma-
cèutica que el professional veterinari ha de
tenir de les especialitats de prescripció en sa-
lut animal.

Destaca, en cadascun dels elements, la in-
formació elemental de cada especialitat: nom
comercial, principi actiu, presentació, forma
farmacèutica i via d'administració. Un curós
codi cromàtic permet diferenciar fàcilment
especialitats amb la mateixa presentació.

A més, Invesa informa als seus clients que
el 2005 serà el 25è aniversari de la seva fun-
dació com Industrial Veterinària SA. Per ce-
lebrar-ho, es farà un acte acadèmic a Barce-
lona durant el segon trimestre del 2005.

Merial anima a tractar preventivament
contra les puces durant tot l'any
Merial Laboratoris convida els veterinaris a
recomanar tractaments preventius contra
les puces durant tot l'any. Cal recordar que
a l'hivern, entre un 20 i un 30% de les mas-
cotes segueixen infestades degut a que la ca-
lefacció de les llars afavoreix el tancament
del cicle reproductiu de la puça.

Merial recomana utilitzar Fipronil en la
seva presentació Frontline Combo, que té
efecte sobre ous i larves (a més de puces
adultes, paparres i polls) gràcies a l'acció del
S-Metopreno.
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La guia pràctica
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Contribuimos a mejorar la alimentación de las familias del Tercer Mundo. No les damos ni el huevo, ni la leche, ni el bistec.
Tampoco facturamos por avión gallinas, cerdos o vacas. Sus animales son las proteínas vivas que necesitan. Nosotros les

facilitamos recursos para que los cuiden, mimen y mantengan sanos.
Así es como contribuimos a mejorar su alimentación.

PRESTAMOS
VACAS PREÑADAS

LAS GALLINAS
PRIMERO

LA VIDA
ES LA LECHE

EL CERDO,
LA HUCHA

todo el pueblo bobera loche y comer» queso.

Para empeiw. vilo necesitamos una vaca y lu
. t u ayuda

no necesitamos una u
ayuda. nfls cerdos y en compiar

Para empelar, soto necesitamos un cerdo y tu
ayuda
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Granjas de vida

Pira mas información:
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Si quieres >yud« a crear granja» de vid» para las familias campesinas del Tercer Mundo ahora puedes hacerlo, es tan lácll como
rellenar este cupón con tus datos y enviarlo a Veterinarios Sin Fronteras. C / Floridablanca 66-72. local n"5 08016 Barcelona

Domlclllar.lon bancària:

P
•

Quiero ser ftocto/a de Veterinarios Sin Fronteras con una Datos bancariov
aportación de:

Numero de cuerna

Outero colaborar con una única aportación:
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