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Benestar vs.
producció

a qüestió del benestar animal en l'àmbit de la rama-
deria està cobrant cada vegada més importància. Per
això comença a ser motiu de trobades científiques a
tots els nivells, començant pel congrés nacional cele-

^ H b r a t el passat mes de desembre a Múrcia i conti-
nuant pei la conferència mundial que tindrà lloc el proper
mes de febrer a París, impulsada per l'Organització Mundial
de la Sanitai Animal (OIE). I per això li dediquem el reportat-
ge de portada d'aquesta edició, realitzat a partir de la contri-
bució d'un expert reconegut en la matèria, el professor Xavier
Manteca, i de les aportacions dels veterinaris Jordi Serratosa,
que treballa per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària
(EFSA). i Joana Visa, que ens dóna el seu punt de vista en re-
presentació dels experts que treballen en un àmbit tan sensi-
ble a la qüestió com és el de l'experimentació amb animals.

L'actitud dels consumidors europeus, fomentada en gran
part per la pressió dels grups ecologistes i de defensa dels
drets dels animals, està conduint les autoritats europec
introducció de normes sobre benestar animal de gran tras-
cendencia per al futur del model de producció intensiva. Són
molts els interrogants que planteia la implementació del be-
nestar animal en la producció ramadera: com es mesura de
forma científica el nivell d'estrès en els animals, sense caure
en apriorismes antropomòrfics? Com fer front a l'increment
dels riscos sanitaris derivats dels sistemes alternatius de
producció? Fins a quin punt es pot veure afectada la compe-
titivitat dels productors europeus, mentre el benestar animal
no esdevingui una exigèncu global en les relacions comer-
cials? Estan preparats els consumidors per assumir l'inevita-
ble repercussió que tindrà l'aplicació de normes de benestar
animal al preu final dels productes?

Els propers anys donaran resposta a tots aquests interro-
gants i demostraran si el camí emprès ha estat el correcte o
si s'hauran de replantejar determinades decisions, a la llum
de les conseqüències i de l'assessorament dels experts.
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PROFESSIÓ

Benestar animal:
la pròxima frontera
LES NOVES DIRECTIVES EUROPEES SOBRE EL BENESTAR DELS ANIMALS DE PRODUCCIÓ
PLANTEGEN REPTES DE GRAN ABAST PER ALS PRODUCTORS I ELS VETERINARIS

Text: Xavier Manteca. Resum de la seva conferència pronunciada al COVB el 21 d'octubre de 2003

E
l benestar animal serà una prioritat en la
nova Política Agrària Comuna (PAC). La
constitució del Panell de Sanitat i Benestar
Animal dins de la recent creada Autoritat
Europea per a la Seguretat Alimentària

(AESA). indica que les normes europees sobre la
matèria tindran més en compte els aspectes sani-
taris. Amb la celebració el proper mes de febrer a
París d'una conferència mundial sobre el tema, im-
pulsada per l'Organització Mundial d'Epizoòties
(OIE), el Benestar Animal esdevé a més una qües-
tió global.

Què significa a la pràctica "benestar animal"?
Aquest concepte es pot definir en relació a quatre
aspectes fonamentals:
• Assegurar una sanitat i nutrició adequades
• Disminuir les situacions que causen dolor
• Reduir l'estrès
• Reduir la restricció de consulta

Les implicacions de les noves normatives euro-
pees sobre benestar animal varien segons els di-
versos sectors productius.

UNA QÜESTIÓ D'ESPAI
L'aplicació de les noves directrius de benestar ani-
mal al sector de les gallines ponedores és sens
dubte el punt més problemàtic de la qüestió. Al
contrari del que succeeix amb sector vacu, aquí es
produeix un conflicte clar entre benestar animal i
cost de producció. Per altra banda, el sistema de
bateria és molt criticat pels col·lectius de defensa
dels animals, cosa que provoca una certa descon-
fiança per part dels consumidors.

El sistema actual de gàbies amb 450 cm<vper
gallina ofereix l'avantatge d'un bon control de les
malalties. En canvi, presenta l'inconvenient d'un

L'augment del tamay
de les gàbies que estableix
la normativa no soluciona
els problemes de restricció
de conducta de les gallines

04

espai reduït i un ambient pobre en estímuls, la qual
cosa condueix a una restricció de conducta, al des-
envolupament de conductes anormals com el pi-
catge i a l'aparició d'osteoporosi com a conseqüèn-
cia de la manca d'exercici. El picatge es resol nor-
malment amb l'amputació del bec, que pot
provocar un dolor crònic.

Que un espai reduït és un factor que afavoreix
l'estrès ho demostra el fet que quan s'augmenta
l'espai disponible per animal, disminueix la morta-
litat i la morbidítat i augmenta la productivitat bio-
lògica (la qual no s'ha de confondre amb la pro-
ductivitat econòmica, per l'augment dels costos).

Per aquest motiu, la nova directiva estableix a
curt termini l'augment d'espai en les gàbies con-
vencionals a 550 crrr per gallina, i a llarg termini
la substitució de les gàbies convencionals per gà-
bies acondicionades, amb 600 cm^ per gallina
d'espai disponible, zona per gratar i jóc.

El problema radica en què l'augment d'espai es-
tablert per a les gàbies convencionals no soluciona
el problema de restricció de conducta. Per altra
banda, les gàbies acondicionades, que sí donen so-
lució a aquesta qüestió, no acaben de funcionar, i
els ous que s'hi produeixen són de menys qualitat.
Potser les autoritats comunitàries han anat massa
de pressa, i probablement mantenint el sistema de
gàbies convencionals però amb una major disponi-
bilitat d'espai el problema s'hagués solucionat.

LA FI DELS BOXES DE GESTACIÓ
La producció porcina s'ha basat fins ara en l'allotja-
ment de les verres gestants en gàbies individuals.
Aquest sistema facilita la supervisió dels animals i
l'alimentació individualitzada i elimina les baralles,
però també provoca l'aparició d'estereotípies i es-
très social per la proximitat entre verres i la impos-
sibilitat d'establir una jerarquia, a més de lesions
com coixera i infeccions urinàries. Les normes co-
munitàries que regulen el benestar animal en el
sector porcí (Directives 91/630/CEE i 2001/93/CE)
suposen la fi dels boxes de gestació i en conse-
qüència canvis importants en les instal·lacions.

Des de gener de 2003, ja no es poden construir
instal·lacions noves amb verres en gàbies. A partir

Xavier Manteca



de 2006 no es podran lligar les verres gestants, i a
partir de 2013, les gàbies seran substituïdes per
l'allotjament en grups o parcs, des de les quatre
setmanes posteriors a la fecundació fins a uns dies
abans de la data prevista pel part. Altres aspectes
contemplats per la legislació fan referència al tipus
de sòl, la densitat màxima en transició i engreix i la
formació del personal.

La norma només especifica l'espai per animal
(1,64 i 2,25 rrr de superfície lliure per verra prime-
renca i adulta, respectivament), però no com s'han
d'organitzar els grups. Per això, el nou sistema d'a-
llotjament soluciona alguns dels problemes que
provoquen les gàbies individuals, com les estereo-
ti'pies i les infeccions urinàries, però planteja nous
reptes de maneig: dificultat per establir una ali-
mentació individualitzada, més consum de pinso,
risc de baralles entre les verres en formar els grups
i com a conseqüència de la lluita pel menjar, etc.

És en aquest punt on jugarà un paper primordial
la formació del personal i un correcte assessora-

L'allotjament de verres
en grups o parcs provocarà
canvis importants en les
instal·lacions i els mètodes
de maneig i alimentació

ment al productor sobre el sistema de parcs més
adequat a les seves necessitats. El nivell de com-
petència del personal té molt a veure amb el ma-
neig correcte dels animals. Des de gener del
2003, tot el personal de les explotacions porcines
ha de passar per un curs de formació homologat.
L'adaptació de les instal·lacions a les exigències
de la normativa requerirà una avaluació acurada
del nombre de verres per parc i del tipus d'ali-
mentació, ja sigui amb sistemes de caiguda lenta
o mitjançant gàbies o sistemes automàtics de
control de l'alimentació.

ELS VEDELLS EN EL PUNT DE MIRA
El sector vacu és el que s'ha vist menys afectat per
l'adaptació a la normativa sobre benestar animal.
En el cas dels vedells de menys de sis mesos, no
es preveuen canvis a l'actual reglamentació euro-
pea (Directiva 91/629/CEE, relativa a les normes
mínimes per a la protecció dels vedells, modifica-
da per les Directives 1997/2/CE i 1997/182/CE). A
grans trets, la normativa vigent estableix la possi-
bilitat d'allotjar els vedells de menys de vuit set-
manes de forma individual o en grup, requerint en
el primer cas que l'amplada de l'allotjament sigui
igual a l'alçada del vedell, amb la possibilitat de
contacte visual amb altres animals.

En el cas dels vedells de més de sis mesos, ac-
tualment no existeix una reglamentació, però s'al-
bira la possibilitat d'una Directiva a partir de l'in-

Porcs en una granja. Les
normes i omunilarii". (Hi»•
regulen cl sector pon i su
posen la fi dels 'boxes' de
gestació i en conseqüèm ia
anvfs importants ei

instal·lacions
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forme emès pel Comitè Científic Veterinari (CCV)
l'any 2001. Aquest informe té com a aspectes
principals l'espai per animal, el tipus de sòl, la
longitud de la menjadora i les mutilacions.

Les recomanacions d'espai mínim formulades
pel CCV són força ajustades a les necessitats dels
v i u I 4,5 m2 per 800 qUilos de pes en
viu i 4,5 m^ per 800 quilos de pes en viu. En rela-
ció amb la longitud de la menjadora, els experts
recomanen uns mínims que oscil·len entre els 30
cm per 350 quilos de pes en VIU , els 55 cm per a
més de 350 quilos de pes en viu.

El tipus de sòl té importància per la seva in-
fluència en la conducta de l'animal, la incidència
en lesions com les coixeres i les necrosis de cua, i
el comfort tècnic.

Però sens dubte l'aspecte més delicat d'una
possible regulació futura del benestar dels vedells
de 6 mesos es refereix a les mutilacions que ac-
tualment se'ls practica, l'esmotxar, el desbanyat i
el tall de cua. L'esmofxat sense anestèsia és més
estressant del que es pensava. L'esmotxat amb
anestèsia local és el millor mètode, encara que
depèn de la forma d'aplicació de l'anestèsic. El

El tall de cua que es
practica al bestiar vacu pot
provocar dolor agut o crònic
i un augment de l'estrès
causat per les mosques

desbanyat també pot ser extremadament estres-
sant, però si es fa amb anestèsia i analgesia, pot
ser un mètode molt acceptable.

D'altra banda, l'objectiu del tall de cua, és re-
duir la incidència de la necrosi, que és una malal-
tia multifactorial que depèn de la temperatura, del
tipus de sòl i de la densitat d'animals. El tall de
cua planteja possibles problemes de benestar,
com dolor agut o crònic i un augment de l'estrès
provocat per les mosques. Els problemes de ne-
crosi es poden solucionar amb un maneig ade-
quat de l'animal.

L'OIE pren les regnes

Del 23 al 25 de febrer tindrà lloc a París
la Conferència Mundial sobre Benes-
tar Animal creada per l'Organització

Mundial d'Epizoòties (OIE). En el document
preparatori de la reunió. 101E afirma que
amb aquesta iniciativa es proposa garantir
l'establiment de les normes internacionals
de benestar animal sobre "bases científi-
ques", per evitar que puguin ser el reflex de
conceptes antropomòrfics o d'una opinió
pública mal informada sobre la forma com
s'han de manejar els animals. Aquesta co-
mesa es basa en la tradició de les normes
zoosamtànes de l'OIE. reconegudes interna-
cionalment i que compten amb una sòlida
base científica per ajudar a prevenir que els
països adoptin mesures destinades a res-
tringir la competència de l'exterior.

El programa de la conferència preveu una
distinció en diverses categories de les
tions clau del benestar animal: espai i medi
ambient: gestió, maneig i transport: dolor,
por i angoixa: ferides i malalties: i aliment,
aigua i malnutnció. L'event comptarà amb la
participació de científics procedents de paï-
sos desenvolupats i en vies de desenvolupa-
ment, així com de representants dels consu-
midors i del Moviment Internacional de De-
fensa dels Drets dels Animals.

Dinamarca, pionera

E l país de la Unió Europea que de moment
està anant més lluny en l'aplicació de
mesures de benestar als animals de pro

ducció és Dinamarca. Recentment, el primer
ministre danès, Anders Fogh Rasmussen, va
afirmar que el seu govern té previst enduriï
les penes fins als dos anys de presó pel mal-
tractament al bestiar porcí. Per altra banda.
Danish Crown, el grup d'escorxadors més
gran d'Europa, també ha començat a imposar
des del passat mes de desembre sani ions
econòmiques a les cooperatives membre que
subministren animals amb laceracions de ter-
cer i quart grau. Les penalitzacions. que po-
den suposar la reducció del preu en no menys
de 2.6 euros/kg per un període de com a mí-
nim tres mesos, s'aplicaran a tots els rama-
ders que subministren verres a la cooperativa
en qüestió, A més de les sancions, les lesions
detectades justificaran la protecció veterinài ia
i la realització de visites a la grania subminis-
tradora, per controlar-hi les condicions de
manteniment dels animals. En l'actualitat, Da-
nish Crown sacrifica més de 20 milions de
porcs l'any, xifra que suposa el 90% de la
producció de Dinamarca, el 8.7% del porcí de
la Unió Europea i l'l,7% de la producció mun
dial. La major part de la producció va destina-
da a l'exportació.

Per als vedells de mes de

6 mesos s'albira una futura
Directiva a partir de l'In
formo elaborat pel Comitè
Científic Veterinari l'any
2001.

PER A MÉS
INFORMACIÓ
Webs d'interès:
Protocol del tractat
d'Amsterdam sobre
la protecció i el benestar
dels animals
http://europa.eu.int/
comm/food/fs/aw/
índex fr html
Legislació europea:
http://europa.eu.int/
eur-lex
AESA/EFSA:
www.efsa.eu.mt
OIE: www.oie.int
OMC: www.wto.org
Còdex Alimentarius:
www.codexahmentanus.net
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a qüestió de la
protecció i el

.benestar ani-
mal és un tema

complex que afecta la salut dels animals,
la producció alimentària, la salut publica,
l'economia, l'ètica i fins i tot el dret.

La Unió Europea s'ha posicionat oficial-
ment a favor de tenir en compte aquests
aspectes a partir del protocol del tractat
d'Amsterdam (1997) sobre la protecció i
el benestar dels animals. La integració del
concepte de benestar animal en la políti-
ca de seguretat alimentària la trobem en
el Reglament sobre Seguretat Alimentà-
ria de 2002, on es reconeix la necessitat
d'un enfocament integral de la cadena ali-
mentària, conegut popularment com "de
l'estable a la taula". És, doncs, conse-
qüent que la nova Política Agrària Comú
nitària (PAC) doni prioritat al benestar
animal, al medi ambient i al manteniment
d'una agricultura sostenible*

L'Organització Mundial de Comerç
(OMC), en l'acord sobre les normes Sa-

Benestar animal: una visió global
Text: Jordi Serratosa.
Coordinador científic del Comitè per la Salut i el Benestar Animal de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària

Lm nitànes i Fitosanitàries (SPS), reconeix
com a il·legal recórrer a mesures injusti-
ficades que puguin discriminar països o
productes en el comerç. L'acord SPS té
dos referents internacionals que afecten
directament els animals i els seus pro-
ductes: les recomanacions de l'Organit-
zació Mundial de la Sanitat Animal (OIE)
i les del CÒDEX Alimentanus Mundi.

És molt rellevant que no hi hagi enca-
ra un consens internacional sobre el rol
que ha de lugar el benestar animal, tant
en el camp del dret com en el dels inter-
canvis internacionals d'animals o de pro-
ductes d'origen animal. En els fòrums in-
ternacionals, la discussió es desenvolu-
pa a l'entorn dels paíssos desenvolupats
i subdesenvolupats. Només l'OIE. l'abril
del 2002 va assumir el lideratge incloent
temes relatius al benestar animal en el
seus programes de treball. Aquest fet és
fonamental per tal d'obtenir el reconei-
xement internacional de determinades
mesures que els països prenguin, mal-
grat que el tema és massa recent per te-

nir resultats a curt termini.
La creació de l'Autoritat Europea per

la Seguretat Alimentària (AESA) l'any
2002 reforça l'esperit de l'acord SPS
(evalució del risc) en comptar amb un
comitè científic sobre la salut i el benes-
tar animal. L'AESA i el comitè \a han ma-
nifestat obertament que les qüestions
relatives al benestar animal es tindran en
compte científicament no tan sols en
l'interès dels animals sinó tenint clara
una visió global de la cadena alimentà-
ria. Esperem que les aportacions del co-
mitè puguin donar directrius clares als
legisladors en aquesta difícil i innovado-
ra àrea. en la qual els veterinaris haurí-
em de tenir un paper fonamental.

El benestar animal
també s'ha de tenir
en compte en funció
d'una visió global de
la cadena alimentària

Nemutin Premix
Premezcla medicamentosa

lIamullna hidró.no himarato 12,35 %

J

S.p. veterinaria,
Cm. «m-nira» <«. 4.1 • « I «UKW» I li

Presentaciones: 1, b y
USO- nuïn. 8



ENTREVISTA A JOANA VISA, RESPONSABLE DEL SERVEI D'EXPERIMENTACIÓ ANIMAL SEA-PCB

"El benestar animal és bàsic
per a una investigació eficaç

Lexperimentació amb animals es-
tà envoltada d'una certa "llegen-
da negra", atiada sovint pels mit-

jans de comunicació. Tanmateix, els
científics que treballen en aquest àm-
bit ho fan sota uns estrictes criteris
de control i respecte del benestar
animal. Per conèixer millor aquest
camp de la investigació científica,
hem parlat amb Joana Visa. veterinà-
ria responsable del Servei d'Expen-
mentació Animal del Parc Científic de
Barcelona (SEA-PCB) i membre de la
Societat Espanyola per a les Ciències
de l'Animal de Laboratori (SECAL).

Per quines normes es regeix a Cata-
lunya l'experimentació amb animals?
A Catalunya comptem des de l'any
1995 amb una Llei de protecció dels
animals per a experimentació i per a
altres finalitats científiques, desenvo-
lupada posteriorment amb el Decret
214/1997. que estableix el marc legal
per a la realització d'aquesta activitat.
En canvi, a la resta d'Espanya s'ha re-

i la transposició de la normativa
europea (Directiva 86/609/CEE. de
24 de novembre de 1986). però. en
canvi, no s'ha desenvolupat la llei.

Un dels aspectes més destacats de
la normativa catalana és l'obligatone-
tat que tots els centres d'investigació
comptin amb Comitès Ètics d'Expen-
mentació Animal (CEEA) que regulin
llur activitat, integrats per experts de
diversa procedència, des de veterina-
ris fins a sociòlegs, incloent-hi fins i
tot representants de les associacions
de defensa dels animals.

Els científics que experimenten amb
animals són conscients de la mala
imatge que té aquesta activitat?

El 90 % de la recerca es fa amb pe-
tits rosegadors, bàsicament ratolins i
rates. Altres espècies menys utilitza-
des suposen un 1 % del total, i d'a-
quest percentatge, els primats no-
més representen el 0.1 %.

Experimentar amb animals, i en
concret amb primats, provoca en l'in-
vestigador problemes ètics i a més té
un cost elevat. Però en farmacologia
hi ha una sèrie de malalties sobre les
quals és molt difícil investigar sense
recórrer a l'experimentació amb ani-
mals. Les empreses que volen co-
mercialitzar un fàrmac tenen l'obliga-
ció de testar-lo com a mínim en dues
espècies animals, i en alguns casos,
degut a que són per a consum humà.
s'han d'utilitzar primats, com és el
cas dels fàrmacs contra la SIDA

El problema és que tothom vol que
es trobin medicaments que guareixin
les malalties que els afecten, però a
ningú no li agrada saber que per això
a vegades cal provocar un procés tu-
moral en un ratolí. D'altra banda, als
mitjans de comunicació no els inte-
ressa mostrar imatges de centres
d'investigació on els animals estan
ben atesos; això no crida l'atenció.
Només es busca la imatge esgarrifo-
sa. Com qualsevol altra activitat, l'ex-
perimentació amb animals no està
lliure d'aberracions, però les lleis i els
CEEA estan precisament per garantir
que l'experimentació es fa sota uns
paràmetres de màxim respect*
animals.

Es té en compte el nivell d'estrès dels
animals sotmesos a experiments, a
l'hora d'avaluar els resultats?
El 90 % dels procediments d'experi-
mentació provoca un dolor definit
com a absent o lleuger. El percentat-
ge restant que sí pot provocar pati-
ment està sotmès a un control molt
més rigorós per part dels CEEA. Tota
alteració de la fisiologia normal de
l'animal va en detriment de l'eficàcia
dels resultats, per tant, si volem una
ciència d'elit. necessitem treballar
amb l'animal en les millors condi-
cions, perquè no hi hagi cap biaix en
els resultats.

Hi ha alternatives a l'experimenta-
ció amb animals?
La recerca amb animals camina ac-
tualment vers l'obtenció del que
diem les tres 'R': reduir el nombre
d'animals utilitzats, mantenint la fia
bilitat dels resultats; refinar les tècni-
ques experimentals per produir un
dany mínim: i reemplaçar els models
d'experimentació in vivo per altres
models. Això darrer ha estat relativa-
ment fàcil en la indústria cosmètica,
però en farmacologia avui en dia
continua sent gairebé impossible co-
mercialitzar un medicament sense
recórrer a l'experimentació amb ani-
mals, perquè no hi ha cap altre pro-
cediment alternatiu.

"A la premsa no li
interessa mostrar
centres d'investigació
on els animals estan
ben atesos"

Què opina de la polèmica desferma-
da sobre la instal·lació d'una granja
de micos a Camarles?
La granja de Camarles, que cal recor-
dar que no és un centre de recerca si-
nó d'allot|jin"iit i distribució, pfi
tria disposar d'uns animals amb totes
les garanties sanitàries i de benestar
que marca la llei, i a més contribuiria
a reduir la possibilitat d'un comerç no
controlat i sense cap garantia sanità-
ria. Si es continua posant entrebancs
a les empreses que nodreixen d'a-
quests animals els laboratoris, s'aca-
baran instal·lant a països on no hi ha
control sanitari. L'argument que una
instal·lació d'aquest tipus pot suposar
un focus de patologies per a la pobla-
ció dels voltants no es sosté ja que
els primats provindrien d'un centre
controlat sanitàriament. Una altra co-
sa és que la societat accepti o no que
s'experimenti amb animals propers a
l'espècie humana, però llavors ens
haurem de preguntar si es vol investi-
gar per trobar una cura a malalties
com el Parkinson o l'Alzheimer.
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ENTREVISTA A RAFAEL MENDIETA I FITER, PRESIDENT D'AVEPA

ááEns cal valorar la
nostra propia CIONSINTERNAfeina
POTENCIAR ELS GRUPS DE TREBALL I LES RELACIONS INTERNACIONALS, PRINCIPALS
OBJECTIUS EN LA NOVA ETAPA DE RAFAEL MENDIETA AL CAPDAVANT DAVEPA
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Text: David Quesada

™ ^ ^ esprés de p :essivament per la
^ vocaha. la secrel i i vicepresidència

I de l'entitat, Rafael Mendieta. veterinari
y ami clínn i ! l ' j lamós (Girona), es des

— « ^ del iri.-s de gener el nou president de l'As-
ii 10 Espanyola de Veterinaris de Petits Animal:

(AVEPA) Amb ell he ' deis pro|ectes que
afrontará en els propers dos anys com a -
ngent de l'associació, i de l'estat actual de la veteri-
naria clínica al nostre país.

Quins són els objectius principals que s'ha marcat
per a la seva presidència?
D'una itentarem consolidar el Congrés de

de Treball, que enguany celebrarà la tercera
edicii Imamitzai els grups de treball ¡a exis-
tents i afavorir-ne la creació de nous, en consoi ¡

' làsica d'AVEPA. que és la fi
Continuarem I per fer del nostre Con-

il pot dels vi i línies
i intentarem potenciar l'assistència de

veter mt l'èxit que va tenir
: ió del Congrés Mundial de Granada, ce-

lebrat l'any 2002. i el conveni de col·laboració que
Associació Nordamencana de

Clínics (TNAVA). En el dai rer Congrés
d'AVEPA.' íevilla. la TNAVA ha disposat

sala específica amb els seus propis ponents, i
en el congrés que ells celebre' i cad is de gener

1 (Florida). AVEPA també tindrà una sala
prop .: nents d'aquí parlant en anglès. S'ha

nr en compte que prop del 30 % de les confe-
^s que es presenten al Congrés d'AVEPA són

més sempre procurem que els po-
sigum professionals de recorv tigi ¡ri-

tual cosa fa que, |untament amb els

"L'èxit del Congrés Mundial
de Granada de 2002 ha
demostrat que AVEPA pot
organitzar esdeveniments
d'abast internacional"

1
atractius turístics i culturals que té qualsevol ciutat
espanyola, el nostre congrés tingui un considerable
interès potencial per als veterinaris estrangers.

Intentarem apropar AVEPA a les Universitats, es-
pecialment als estudiants, així com consolidai la foi
mai ió ¡ ui iin ii i.i per a auxiliars, procuunt ml km en la
regulació dels estudis d'auxiliai \«-i i i via de la for-
mació professional, sense oblidar els magnífn pro
fessionals que ¡a ens aiuden en les nostres clíniques.

Promourem els valors ètics en l'exercici profes-
sional i les relacions amb els companys El proiecte

a que es va iniciar amb el planteiament de ca-
sos inspirats en la realitat ha confluït en un conveni
amb la Fundació Ethos de la Universitat Ramon I lull
i en la publicació d'un llibre on es recull un redactat
del codi ètic i l'exposició dels casos plantejats .1 la
página web de l'Associació.

Finalment, aprovada en la darrera assemblea.
1 la llum la I la AVEPA. que tindrà com a

principal ob|ectiu promoure, per mit|à de campan
yes 1 altres instruments, el paper positiu dels ani-
mals de companyia en la societat, sempre de1,
perspectiva dels professionals, 1 fent palesa d'a-
questa manera la" nostra utilitat social,

Mendieta es
considera més un
representant d'AVEPA
que no pas el seu ,n tual
dirigent.



Com valora l'actual sistema de succesió en la pre-
sidència d'AVEPA?

• ¡i mula que hem establed basada en el pas
. icepresidèi

executiva i la pi les de
dos anys, no només contribue •
Mint.il - l i la gestió tle l'Associació. •
servei) pei evitai la conceni le podei i resta
n partil entre tota la junta i els • irrei de secretai

nadoi de voi alies i director científic,
s dels tres pre ¡dents Amb aquest sistema de

i de la presidència cada L

bé intentem és que I n l'o-
•

ció, perqué In ha molts profess
ii it.it1. per 1 s'ho

mereixen.

Parlin's d'una altra iniciativa d'AVEPA, l'Estudi em-
presarial 2004.
Es traí t.i d'a< onseguíi una rad i ' i de l'e tructu-
ra empresarial dels centres veterinaris esp.iir..
AVEf nrsos de gestió i de
formació empresarial en I imb i'lESE i
ESADE, però en realitat mat no s'havia fet un e:
a fons per conèixei com està el se iquest
aspecte. Crec que la infon

molt interessant pei
que hi | m, perquè ens permetrà conèixer si
la nostra feina està en línia amb la que fan la

• tes tan in
tants com el preu i la qualitat dels serveis o els sous
que es paguen. L'estudi es farà a partit d'enquestes
.ni'.'inmes i d'entrevista, personals, i segons el nivell
d'implicació es tindrà ai i és a tots els n
través de la nostu pà|

Què pensa de la suposada situació de plétora que
hi ha a la veterinària clínica del nostre país?

, rten molts vetei
espanyoli pei i I i • buscai algú pei treba-
ll.n. no a| creixen Hi ha una rotai ii i moll fi <\ ta de jo-
ves llicenciats en els cen-
tres veterinaris, segui i
ment perquè els sous no

itrai tius i la feina de
clínic • líl lica

com hom pot pei
Sens dubte, la regí

del sector mitjançant un
i onveni laboral o qualsevol
altre mecanisme legal pot
i ontributi a millora! la si
tu.n ió, però i rec que en
hMlit.it i.i soluï ió passa pei
un i anvi de mentalitat i le
l l . ) ' . . ! ! 1 '

tei mai is clínics tenim un
problema d'autoestima
Creiem que la societat
considera pitjor del que re-

Aficionat al ciclisme
de muntanya
A Rafael Mendieta, nascut l'any 1955 a
Sant Julià de Vilatorta (Osona), la vocació
li ve de família, ja que és fill de veterinari.
Es va llicenciar en veterinària a la Facultat
de Saragossa l'any 197S, i es va especialit-
zar en oftalmologia. Està casat i té dos
fills, un noi de 18 anys i una noia de 20.
que també estudia la carrera a la UAB. La
seva afició principal és la bicicleta de
muntanya, que practica sempre que pot,
sobretot al massís de les Gavarres, un lloc
que afegeix al seu atractiu natural la pre-
sència d'interessants restes megalítiques.

almeni I i Això no s'a
en els estudiant; I it, ni amb

els serveis ; le donem molts cen-
tres clients. I

pi
bre la soc"
nivell econòmu i

Els veterinaris espanyols estan al mateix nivell
que llurs col·legues europeus?

lel l'Nuï i le v sta i lentífii. penso que estan om
m al mateix ni\ I • • .obre.

ilt ben preï
ha | redommai

grem vete-
s clínics s'han convertit ei ectiu vell.

i i d'esperit de modeï
tuests moments, la vetern

ti un pei tii iove > dinàmn. • i tran-

i lualitat li ervei; una altra h tòriai , el ni-

vell d'ingressos, que torni i a reiti rai que m
més adequai

Vostè combina la vessant de veterinari amb la de
president d'una entitat protectora. Quina opinió té
de la nova Llei de Protecció dels Animals de Cata-
lunya?

i, perq
tat i respi insal nlit it en i

protecció animal El d
ta i lendent de diversos reglament aquí i

i que els veterinari fan m valei la
i expert

Un delsaspect |uerro és la
lel saci I '007.

tels casos que i
• clar que la llei ¡

ei. ne i pas d a, que és un ce

lert els dies reglamentaris que
ha de roma i n un refugi. En canvi, 11

i i mori d'un n al perquè i pateixi i està
moll in il ill i «rquè no
pot entrar en ui |

no est

és una I moral po-
der practu
un animal que pateix. En

itneni en què
i letat reclama el In
mort digna pei
nes, negan m aque

inn ia
Li impln

en associaciorr
.nu"i,i de ser més ge-

neralit
ma. els crit'

a mínim, més ra

"Els
veterinaris
tenim un
problema
d'autoesti
creiem que
la societat
ens considera
pitjor del que
realment ta"



¿Es posible una vacuna
trente a 'Leishmania'?
DE TODAS LAS ENFERMEDADES PARASITARIAS, LA LEISHMANIOSIS ES LA MÁS SUSCEPTIBLE
DE VACUNACIÓN, YA QUE NO PRESENTA UN CICLO ESPECIALMENTE COMPLEJO

Texto: Alhelí Rodríguez. noviembre de 2003

L
maniosis visceral es una enfer-

medad zoonótica común en la cuenca
mediterránea y Sudaménca causada

• im. Esta enfermedad ha
;ado a ser un problen i h ¡alud

ca en estas zonas debido a la coinfección
con VIH El perro es su hospedador natural y su

orio.
respuesta inmunitana (Rl) en el perro in-

unpleja cornbi-
i ilar y humoral, con un

tro de respuestas inmunes. Debido a este am-
11 de Rl, en la cuenca mediterránea la

. : ii ia allosq
••)5-80%. mucho más altos que su

I 37%). y que la prevalencia
de enfermedad (5-10%).

Las medidas de control propuestas por la
OMS ¡Mmiento de los casos en

inos. control del vector y eliminación o
-mento de los perros enfermos) han

dertii iiiy poca eficacia en el control de
•hmaniosis. Debido a esto, la vacunación

de perros en las zonas endémicas sería la es-
taria no sólo para el control de la

1 medad en peí i ira dis-
minuir su incidencia en humanos.

De ' • is enfermedades parasitarias, la
naniosis está ida la más suscepti-
le vacunación porque no presenta un ciclo

ente comple|O. El que aún no dispong-
amos de i i se i lebe pnncipal-

te a la amplia diversidad antigénica de la
a la importante contribución de la

•

»• enfermedad.
: toda vacunación es que
Í letizar los efect. is de una pi imera

11 al patógeno, de manera que se consí-
i inmun ti ctora frente a la infec-

iral posterior. R
maniosis se requerirá que la vai una esti-
pnncipalmente una respuesta de tipo Thl.

que dé lugar a memoi
vaci ' «ritos CD8+) y que sea segura.
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Existen diferentes tipos de vacunas fren!' a
Leishmania, cada una de ellas en diferentes fa-
ses de de',.ni

VACUNAS VIVAS ATENUADAS
Present, in la clara ventaja que son unas de las
vacunas que mimetizan más fielmente una in
fección natural y que. por tanto, son más in-
munogénicas. Además, parece ser que estas va-
i unas dirigen la respuesta inmunitaria (Rl) pre-
ferencialmente hacia un fenotipo Thl. Las
desventaos más importantes son la segundad,
producción a gran escala y distribuí ion en el
campo. Todas ellas se encuentran en fases muy
expeí ni iei itales.

VACUNAS DE PARÁSITO MUERTO
En huí 11, ni' (S, i" 'i el momento, es el único tipo de
vacuna en el que existen estudios de campo en
diferentes fases de desarrollo. Sus ventajas son el
ba|O coste de producción, la segundad, y que dan
lugar a respuesta inmumtana. Sus desvéntalas
son la difícil estandarización entre laboratorios.

• ción limitada por no activación adecuada
de CD8+ y por tanto, necesidad de un adyuvante

VACUNAS DE FRACCIONES PURIFICADAS
DEL PARÁSITO
Su principal ventaia es la eliminación de pai tes
del parásito, como pueden ser factores de viru
lencia. Sus desvéntalas vm la difícil es-
tandarización de los procesos de purificación, la
difíi i ón a gran escala y su coste.

El resultado más prometedor denli- > de la
cunas testadas en perros lo encontramos en el

lio de fase III realizado en Brasil (Oliveiro da
Silva y col. 2001) A los dos años de la va
nación con una fracción denominada FML. el
33% de los perros del grupo control desarrolló
síntomas clínicos de leishmaniosis, mientras

n grupo de la vacuna sólo sufrió la enfer-
medad un 8%. Todos los perros vacunados pre-
sentaban respuesta humoral, y 94% celulai

fica. El siguiente estudio de campo realizado
por e: ha sido testar la eficacia de la va

Alhelí Rodríguez

Una vacuna
eficaz contra
Leishmania
deberá
estimular una
respuesta
de tipo Thl



Rodríguez y col. Re»ult«dos preliminares
vacuna de DNA-LACK+TSA+gp63*Kmp 11

Negativa

po»tV4

A la izquierda, distribución mundial de leishmaniosis visceral. A la derecha, resultados preliminaris de una vacuna de DNA
desarrollada por el grupo de la autora y presentada en el ultimo Congreso de la WSAVA en Granada (2002).

cuna administrada junto con un adyuvante
(QuilA). Gracias a éste, la Inmunidad protectora
se mantuvo hasta los 3.5 años postvacunación.
El paso previo a su comercialización pasa por
testar esta formulación en estudios de campo •>
gran escala (hasta ahora lCÍt) perros) e investi-
gar la función del adyuvante.

VACUNAS DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES
DEL PARÁSITO
El número de proteínas testadas frente a Leish-
mania es muy amplio: gp63.LmsTll. LelF. LACK.
TSA, etc, Pero aún se encuentran en fases muy
experimentales. A pesar del gran entusiasmo
que despertaron en su inicio, actualmente se re-
considera su uso ya que inducen poca memoria
ininunológica, son muy caras y ciertos individu
os de la población no serían capaces de respon-
der a la proteína.

Para solventar estos problemas se han desar-
rollado vacunas multiprotéicas. Un estudio muy
reciente llevado a cabo por el grupo de la Univer-
sidad de Càceres (Molano y col. 2003) mostraba
que una vacuna constituida por una proteína
quimérica. protQ. era i apaz iunto con un adyu-
vante de proteger frente a una infección experi-
mental a 9 de 10 perros del estudio. Falta saber si
esta vacuna será efectiva bajo condiciones natu-
rales. Otra vacuna constituida por tres antígenos
(Lmstll+ LeiF+ TSA) está siendo estudiada en
ensayos clínicos de campo en humanos y perros,
pero aún no hay resultados publicados.

VACUNAS DE DNA
Estas vacunas están formadas por un plásmido
bacteriano en el que hemos insertado el gen o
genes que codiln an para el antígeno con el que
queremos vacunar. La ventaja más importante
que presentan es que mimetizan los efectos de
las vacunas vivas-atenuadas, pero sin riesgo de
infección. Es decir, que a diferencia de los otros
tipos de vacunas descritos, las de DNA tiene la
capacidad de inducir respuesta celular citotóxi-
ca (CD8+). Otras ventajas son su producción
barata y fácil, y que no necesitan cadena de frío.
Sus desventajas son que es necesario evaluar

que no se integran en genoma. que no se pro-
ducen anticuerpos antinucleares y que no crean
tolerancia. Además, no siempre son suficiente-
mente inmunogénicas en ai límales superiores.

En el perro, en estudios aun preclínicos, se
I un testado vacunas frente a diferentes enfer-
n edades, principalmente vincas. El único estu-
dio de vacuna de DNA frente a Leí en el
perro es el publicado por Ramiro y colabo-
radores en |umo de 2003. Esta vacuna, que con-

el gen LACK, protegió a 4 de 5 perros in-
fectados expenmentalmente. mientras que en
grupo control todos los perros acabaron sufrien-
do leishmaniosis. Estos resultados son muy opti-
mistas, pero el problema será su comercia-
lización, ya que contiene el vector vaccmia. usa-
do ampliamente en terapia génica. el cual ha
demostrado que se integra en partes activas del
genoma. de manera que se corre el riesgo de ac-
tlvar oncogenes.

Nuestro grupo presentó resultados prelimi-
nares en el Congreso Mundial de Avepa de un
estudio con vacuna de DNA frente a leishn ¡. n
sis canina La vacuna usada constaba de 4 plás-
i MU los que codificaban para los antígenos gp63.
LACK, TSA y Kmp-11, y se usó para inmum.
tres peí ros Mientras que no se detectó respues-
ta humoral en ninguno de ellos, los tres desar-
rollaron respuesta celular específica. A partir de
los resultados se ha iniciado un estudio con más
perros para evaluar la eficacia v seguridad de la

ina

En cuanto a las perspectivas de futuro, debe-
mos considerar diferentes factores que juegan a
nuestro favor, como son el mayoi interés en in-
vestigar sobre la leishmaniosis visceral debido al
aumento de su incidencia por coinfección con
VIH, y también el rápido progreso en el
conocimiento de los antígenos que pueden ser
utilizados como vacuna y en el de la Rl frente a
Leishn 1,1/ u. >. aunque de momento estemos un
poco lejos de conseguir el control de esta Rl
También hemos de considerar las nuevas es-
trategias de control, como los collares de
deltametrina o las que están en desarrollo, como
por ejemplo, vacunas de saliva de flebotomus.

Las vacunas
de DNA
mimetizan
los efectos de
las vacunas
vivas-
atenuadas,
pero sin
nesgo
de infección
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ANII\

es mascotes tindran
passaport comunitari
A PARTIR DEL JULIOL DE 2004, ELS GOSSOS, GATS I FURES HAURAN DE DISPOSAR
D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ OBLIGATORI PER VIATJAR DINS DE LA UNIÓ EUROPEA

Text: David Quesada

L
a Comissió Europea va acordar el pas-
sat 27 de novembre el model de passa-
port que. a partir del juliol de 2004.
haurai I tai obligatòriament els
gossos, gats i fures qi. ii i d'un pa-

munitan a un altre (Decisió 2003/803/CE,
DOCE L 312). L'ac rd d pa el Regla-
ment 998/2003 del Parlament i del Consell,

/at el passat 26 de maig de 2003. pel qual
es van aprovar les normes zoosanitànes aplica-
bles als desplaçaments dels ann com-
panyia sense ànim comercial (DOCE L 146,
13/6/2003). L'article 5 de l'esmentat reglament

ibleix que durant els seus desplaçaments,
mimáis hauran d'anar identificats mitjan-

çanl tatuatge o mii uologat i acompan-
d'un passaport expedit per un veterinari

autoritzat per l'autoritat competent. En aquests
s'hi i : unació o. en el seu cas.
una revacunació antiràbica. No obstant, a partir
del IUIIOI del 2011 només s'acceptarà com a

: •ntificació el microxip.

Regne Unit, Irlanda i Suècia, l'excepció
El document peri i la lliure circulació dels
animals entre els països mi le la Unió

pea. amb l'excepció del Regne Unit, Irlanda
i Suècia. Durant un període transitori de cinc

per desplaçar-se a aquests tres països se-
cessari que el veterinari certifiqui, a més,

iefi Mat en un laboratori autoritzat una
ració d'anticossos neutrahtzants de com a

mínim 0.5 Ul/ml en una mostra presa en els ter-
tablerts per les normes nacionals. El re-

lent també estableix que els gov

A més de dur el passaport,
els animals que viatgin
hauran d'anar identificats
amb un tatuatge o
un microxip homologat

, l u K . . in«»""" '

I

Unión Europea
[Estado miembro]

PASAPORTE
PARA ANIMALES

DE COMPAÑÍA

de menys de tres mesos no podran ser despla-
çats abans de complir l'edat exigida peí a la va
cunació.

El passaport contindrà, a més d'una descrip-
li l'animal, l'edat, els tractaments clínics als

quals ha estat sotmès i una foto opcional, així
com les dades personals del propietari lambe
incloui à una seci ió sobre exàmens clínics i lega-
lització, de manera que el passaport també pu
gui ser utilitzat per als desplaçaments dels ani-

: i!e Li (;oi i limitat.

El document es formalitzarà en angli
llengua oficial de l'Estat de la Unió Europea on
sigui emès. Per obtenir-lo s'haurà de pagat una

l'import de la qual es deixarà en mans de
cada govern.

El document també inclourà
una secció sobre exàmens
clínics i legalització
per poder-se utilitzar fora
de la Unió Europea

Imatge de la portada
i d'algunes ilr l i". p.Hiincs
interiors destinades
a reflectir els diversos
tractaments clínics en
el noj passaport comunl
tari per a mascotes.
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Seguro de
Consultas Clínicas

"AMA.
Un proyecto minuciosamente estudiado
por la Mutua n.° I del Sector Sanitario,
que reúne las mejores y más nuevas
garantías para Clínicas y Consultas
privadas de médicos y veterinarios

LJ/J

¿i ki

DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

• Por puerta blindada, alarmas,
protección de puertas y ventanas.

+ Por no tener siniestros,
si vienes de otra entidad.

• Rebajas en la prima de hasta
un 20% por no siniestralidad.

Elige las coberturas AJñJ-l ta
que necesitas iv wajur s/j c
Y paga sólo lo justo j ar ñ d o y

Para más información

91 34 34 700 (Central Madrid)

901 100 333 - 902 303 010

A . M . A . la Mutua de los Profesionales Sanitarios



Instal·lacions del CRARC a Masquefa (Barcelona)

Roben a Masquefa
tortugues protegides

Guàrdia CIVil,
Mossos d'Esquadro i
Agents Rurals, en
collaboraclo amb la
poliCia federal CITES,
Irvesguen el robatori
de 55 tortugues de cinc
espèclec:. protegides del
Centre de Recuperaclo
de Rèptils i Amfibis de
Catlunya (CRARC),
amb seu a Masquefa
(Barcelona) que va

passar la matinada del dissabte 30 de novembre. Els animals són molt
valuosos i el seu preu al mercat il·legal podria arribar als 24.000 euros
(més de 4 milions de pessetes). Els exemplars pertanyen a les espècies
de tortuga grega (Testudo tortuga gegant africana
(Geochelone sulcata). tortuga lleopard (Geochelone pardalis) i tortuga

i (Testudo ibera).
La Guàrdia Civil creu que el robatori va ser planificat. \a que tots els ani-

mals sostrets són de gran valor i en conjunt sumen un pes i un volum més
que considerables. Els responsables del centre consideren que els lladres
coneixien bé el sistema de seguretat de l'edifici perquè van actuar sense
causar greus desperfectes en les instal·lacions.

Les 55 tortugues robades havien estat donades per diversos particulars
al CRARC, entitat que es dedica a cuidar animals ferits fins que són reha-
bilitats i poden ser retornats al seu hàbitat nati

Els gats podrien ser
portadors de la SARS
L.i llista d'animals capaços de transmetre el virus que provoca la sín-

drome respiratòria aguda i greu (SARS). coneguda també com pneu-
mònia asiàtica, és "molt més àmplia del que se sospitava", segons

una conclusió dels experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS),
que van revisar a finals del passat mes d'octubre les mesures preventives
i el possible risc d'un rebrot de la malaltia. Els darrers portadors desco-

i són les fures i els gal l'a rd amb un estudi publicat en l'edició
digital de la revista Nature.

i possibilitat de transmissió a través dels felins domèstics és "espe-
cialment preocupant", afirma el Comitè d'Experts de l'OMS. L'estudi, diri-
git peí Martina Byron. de l'Institut de Virología del Centre Mèdic Erasme
de Rotterdam (Holanda), ha trobai i oronavirus causants de la SARS en
gats domèstics que vivien en edificis infectats de Hong Kong, una de les
ciut.: |ues més afectades pel darrer brot. Els gats sotmesos a l'ex-
periment van ser capaços de neutralitzar l'agent patògen en 28 dies. En
l'assaig també es va fer conviure animals infectats amb altres sans. pro-

t-se contagi. Això sembla indicar que la transmissió també és possi-
ble quan animals i persones comparteixen la vivenda. i no tant sols-en els
casos en què s'utilitzin com aliments.

Bibliografia

veterinaris clínics.

Por una excelencia profesional:
Compromiso ético de los veterinarios espa-
ñoles especialistas en pequeños animales
Edita: ASSOCiació de Veterinaris Espanyols
EspeCialistes en Petits All/mals (AVEPA),
355 pàgines

Aquest llibre, frUit de
la col,laboracló d'AVE-
PA amb el Projecte
Ethos Ramon Llull, de
la UniverSitat del
mateix nom, es divi-
deiX en dues parts: en
la primera s'explica el
projecte I el codi de
valors ètics que hau-
rien de regir la pràctica
professional diària dels

La segona part fa una
recopilació de tots els casos d'ètica profes-
sional que a través de la revista Avepa
Actualidad i de la pàgina web de l'Associació
s'han plantejat per part del comitè editorial
entre els anys 2000 i 2003.

Amb l'elaboració d'un codi ètic, AVEPA
pretén crear eines i accions necessàries per
promoure en el sector professional de la clí-
nica veterinària uns valors ètics que el portin
a l'excel·lència professional. D'una forma
específica, el codi aspira a convertir-se en el
manual de referència sobre ètica en el sector
dels animals de companyia, i vol procurar
ser adoptat pets estaments oficials que
puguin tenir responsabilitat sobre el tema.

Manual de Anestesia y Analgesia Veterinaria
Diane McKelvey, K.Wayne Hollingshead. Ed.
Multimédica, 3a. ed. 464 pàgines, ISBN: 84-
932811-5-8. P.V.P 79 euros (IVA inclòs)

I Aquesta tercera edició
ha estat completament
revisada i posada al
dia. Inclou informació
nova en l'ús d'NSAID i
analgèsics opioïdes
per al control sen

K J IIDIOI , nous c.ipítols en
I anestèsia de grans ani-
I a : i animals exòtics

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de companyia; discus-
sions d'instruments i equips de monitoritza-
ció, incloent-hi capnografia. oximetria de
pols, mesura de pressió sanguínia i electro-
cardiografía: i secció d'agents anestèsics,
incloent nous medicaments com la medeto-
midma (Domitor) i anelgèsics com el capofre
(Rimadyl) i meloxicam (Metacam).
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Els productors han de
fomentar la confiança
L'ASSOCIACIÓ DE VETERINARIS HIGIENISTES DEDICA UNA TAULA RODONA
AL PAPER DEL SECTOR PRIMARI EN LA PRODUCCiÓ D'ALIMENTS SANS I SEGURS
Text: David Quesada

E
ls productors d'animals han de ser con-

te, dels r isco: saniarIS de llurs

tlques I mlllll l l ltz,lrlos per con
tribun ir un ma ;
dels consumidors en els alinn-

pal C'onclue,o de la t,lula
rudúna dedlc.lCl¿¡ a la Seguret"t Ahmentài la I la
Producció Animal celebrada el passat 16 de de-
sembre de 2003 a la seu del COVB. organitzada

Associació de Veterinaris Higienistes de
: unya (AVHIC). Els ponents convidats van

ser E ¡ta. director de l'Agència Catalana
SA). Ramón Jové,

Ramaderia del Departamei '
gricultura. Ramadei la i Pesca de la Generahl.it
de Cal DARP); Ricardo Cepero. professor
de producció animal a la Fai
de Saragossa: i Jordi Ferrés, col·laboradoi del

animal de l'Autoritat
Europea i:

ingleses).
LA SALUT DE LES PERSONES, PRIORITARIA
Edu.v I talà de se-
guret : tablert a partir de la llei

I juliol, de Seguretai Mimen
ó de l'ACSA.

"cció de la salut de les persones
com , lel pretén creai un

iïl ' i " de segui' n ia, mit-
int polítiques que impliquin a tota la cadena

ahmi
Aquest darrer concepte és clau en el se

ari. Segcíi i I Ma els productors
de ser conscients dels riscos sa-
; rten llurs prài tiques. El 11

Les darreres crisis
alimentàries s'han originat
en el primer esglaó
de la cadena de producció

tOl de IACSA va recorddr que totes les crISIS JII
nentalles conegudes ell els darrers an
orIglll"t ell el prImel esglJó cie la cadena pro-

l autocontrol s'ha de comple
mei un control oficial eficient i
amb la formJcló I pmfesslonallt7JCIÓ dels
agents que hi intervenen.

Eduard Mata també va manife
preocupació per com s'ha de compaginar
la sanitat animal amb la salut pública
recordai també els reptes sanit, iris • |u<
resten pendents, com el control de la Sal-
monella. les encefalopaties espongi-
forme, transmissibles i la brucel losi; l'e
mergència de Campylobacter. Listeria
Escherichia coli: la resistència als an-

la incidència de la contaminació
biològica i química en aqüicultura

NO EXISTEIX EL RISC ZERO
A continuació. Ricardo Cepero va exposar
la relació entre la seguretat alimentària

• d i animal
El model intensiu de producció ra-

madera es basa en grm r. unitats que, mit-
lançani la utilitza* I b i ili igi i si íisti
cada. permeten produccions elevades i
regulars, amb costos relativament poc
variables l'automatització del procés pro-
ductiu ía< ilila el control de l'ambient i pei

la ubicació de les unitats de produc-
i prop dels grans centres de consum,

sense dependència del clima.
En contraposició, la producció intensiva exi-

geix una gi le capital, la qual cosa fo-
menta la concentració empresarial. Pet altra
banda a Espanya en concret hi ha una forta de

Els consumidors es
qüestionen la qualitat
i la seguretat dels productes
de la ramaderia intensiva

A dalt, Eduard Mata, dl
rector de l'ACSA. A sota,
Ricardo Cepero, professor
de producció animal de la
Facultat de Veterinài ¡a de
Saragossa.



Els riscos sanitaris del benestar animal. A l 'esquIri l, contaminacIó de la closca d'ou en sistemes de produccIó alternatius (Hausr i
Folsch, 2002, Prot<1IS et a l , 2003) A la dieta, contail1l11aCIÓ del pinso en les menJadores de verres en grup (Mui'\oz, 2003)
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pendencia exterior genèti< a i de matèries per a
pinsos, Allles plOblcll1es SÓIl les pioducclons
excedellltll les, quC' ge l le l I l CliSIS CICIlques de
preus, i el for1 impacte amoii I ¡ \ invocat per
les deleccl011S, els IeSlcius I Ics ei • Final
ment. es 11,1CtO d'lln modl'l CJdJ vegada més
qüestionat pels consumidors en relació amb la
quolltal l IJ seguletJt dels pn dui tes, I tornbe
Illés 1II111telt per l'apIICJCIÓ de nOImes de belles
tar animal i protecció del medi ambient.

r.inm.itcix. cl1, in. 'i k'l .ni-11 itms de pn diu
CiÓ bosots en slstel11eS extensIus p i sen t
riscos SJllltJllS con-
Sldel,lbls, El pro-
fessor i Cepelo VJ es
mentar, entre d'al-
tres, IJ pltJOI qi
dels OLIS plod ults «MI
gòbles enllquldes, la
mJJor contJIlllnJCIÓ
d I plllSO en les
menjadores de ver-
les en glups i I in
CidnCléJ de p O l

ell les explotJclons a l'aire li

En concllIsló, c o SISt1110 de p i O c ! l I ani
mJI no gJI,lr1telx un risc zelO, I per JIXÒ es llec
eSSJl1 que els pioductOIS mllllmltzlll els IISCOS
TOll1b es convenient consclenclal ls COIlSUlllI-
dOIS soble la correcta manipulació dels ali
l1lents AIXI mateix, céJl tenll en compte els pos-
Sibles efectes contropmdunts de les polltlques
restrictives, |a que podi /ocai una crisi

proi luctíi

EL PAPER DE L'EFSA
i,,,, i, i , . , va fei un repàs al IUIK ¡onameni de
l'Autontai I uropea de Seguretat Alimentària
(l'EFSA) i dels seus òrgans < ¡enl I

iue 11 <1 el PonnII de Salut I Benestal

• Irlí, Ai ni i i.ih
La creació de l'EFSA es va establh en el Llibre

Blanc de la Seguretat Alimentària publicat l'an>
2000, i el seu funcionament es regula mil
larv aní i i Reglament 178/2002/CE, El seu ob-

60%
Percentatge que
representa la
ramaderia en la
producció final
agrària de Catalunya

lectiu piInclpJI es Il11plell1elltJI el cOllcepte "de
ranja a la taula", a tr, ivés d'un assessora-

ment científic IIldependellt o IJ COI11ISSIÓ EUlo
pel l'EFSA es legelx per un COllsel1 el'Ad
miiir.ti.H ió integral i»'i L5 membre .
Iectol executiu I un COllSII COllsultlU ami)
pieSèllCléJ de Iepleselltollts dels ens lla

ils (li1 seguretai alimentàiia. I ¡
elentlll ca està formada per un Comlt Cien
tífic, encarregat d'assegurai la coherència
i i i els • li' tàmens clentrflC S emesos pel les
VUit comiSSions tèclllques elentlflques o
Pannells, cadascun d'ells dedil al a un àm-
bit com ret: additiUS, fllos,lllltOI IS, oi
Isrnes genèticament modificats (OGM),
riscos biològiCS, elc, a més de la salut i I
bem r di inimals.

El P,lllnell de Sallit I Bc'neslJI dels AIlI
10ls (AHAW ell les seves IllleIJls ,111gleses)
i", l'em ii ri r, ii i l'elal orai ens cien-
tlflcs I ovalLlcl1 el IISC en .i om el
bei íestai dels animals durani el tran
benestar de les golllnes p O l l e d o l
tl¿¡CIÓ de l'OIcells, l11ètodes d'otoldllnent.
11éJltles de la II'St,l A cie l'OIE, estJtus S,ln-
.t.n I d'una regió i impai \>~ dels sistemes de

i seguretat aliï i

UN SECTOR ESTRAT~GIC A CATALUNYA
Finalment, Ramon Jové va resumiï les

tuds pi incipals de la ramadeï ia i ata
lana, un sectoi i |ue representa el 60% de I
ducció final agrària i que ha comportat l'existèn-
i 1.1 «li in sector agroalimentan (fàbriques i !•
so. escorxadors, i n lles de

i. empreses de transport) que constitueb
'•i in ni leí '.i-i ti ii industi ial de Catalunya, amb
una facturai ió de 16 000 milions d'euros i
80.000 llocs 11
ramaderes actives que hi ha actualment a
( italunya produeixen 1,4 nul ions de tones de
carn. 700.000 tones de llei i L44 n ns de
dotzenes d'ous. El desenvolupament del •

ideï I M estai a més clau pei estabilitzai la
població agrài ia a I ona par! del tei i it iri català

A rinlt, Jordi Ferri
Pannell de Sanitat i Be-
nestai Animal de l'EFSA,
A sota, Ramon Jové, subdi-
rector de ramaderia del
DARP.



PRODUCCIÓ

Espanya rebrà 15,7 milions
d'euros per eradicar malalties

La Comissió Europea ha destinat 15.725
milions d'euros per al cofmançament al
50% de les campanyes d'eradicació de

malalties animals a Espanya durant l'any 2004.
Aquesta quantitat, que és un 12% superior a la
que va rebre l'any 2003. suposa el 30% del total
dels 51.89 milions dedicats a aquest fi. cosa que
situa Espanya com el primer receptor de fons
europeus per a la lluita contra les malalties ani-
mals. En segon lloc. se situa Irlanda, que rebrà
10.9 milions d'euros.

Aquest any. el pressupost comunitari s'ha
repartit entre els Estats membres i els països
candidats que han sol·licitat i han tingut progra-
mes aprovats. Com en l'any anterior, els progra-

mes d'eradicació que seran cofinançats per la
UE són per a les malalties de tubercolosi boviï la.
brucel·losi ovina i cabruna, malaltia d'Auje:
llengua blava. Les tres primeres absorbeixen
pràcticament la totalitat del pressupost, amb 5
milions. 4 milions i 6.5 milions d'euros respecti-
vament. La dotació per a l'Aujeszky pu|a a
75.000 euros, i la de la llengua blava arriba als
150.000 euros.

El pressupost per a cada programa, en rel.
amb l'aprovat el passat any. s'ha mantingut cons-
tant en tuberculosi bovina i en llengua blava i s'ha
incrementat considerablement en brucel·losi
bovina i cabruna. L'única partida que ha disminuït
ha estat la destinada a la malaltia d'Aujeszky.

Disminueix la producció
de vacú a la UE

La producció de vacú a la Unió Europea l'any
2003 ha estat de 27.8 milions de caps de
bestiar, comptabilitzant les destruccions

sanitàries al Regne Unit i els Països Baixos.
Aquesta xifra representa una disminució del
3.8% respecte a la de 2002. S'espera que la
tendència es mantingui en 2004 i es produeixi
una reducció de 11.9%. d'acord amb les dades
d'Eurostat.

En el coniunt de la UE. la reducció de la pro-
ducció s'ha constatat en totes les categories
d'animals. Destaca sobretot la disminució en la
categoria de vaques, que s'han reduït en
400.000 caps. així com dels vacuns de més
d'un any. que s'han reduït en 340.000 caps.

Per països, el descens de la producció s'ha
donat en tots els Estats comunitaris, excepte
Espanya i Irlanda. En el cas d'Espanya, la pro-
ducció total en 2003 ha augmentat un 0.3% en
relació amb 2002. i en totes les categories s'ha
constatat un increment del mateix percentatge.

En 2004 es preveu que la tendència a la
baixa continuï i s'assoleixi una producció de
27.2 milions de caps. Aquesta reducció s'espe-
ra en tots els països excepte en el Regne Unit.
Irlanda i Països Baixos. No obstant això, en el
Regne Unit gairebé dos terços dels animals
produïts són sacrificats en el programa sanita-
ri contra ¡"Encefalopatía Espongiforme Bovina
(EEB). La disminució serà especialment
important a França, a Alemanya i a Itàlia, men-
tre que a Espanya es calcula que la producció
es reduirà en un 2,5%.

Epidèmia de llengua
blava a Menorca

El Govern balear va declarar a mitjans del
passat mes de novembre la presència
iluna epidèmia de llengua blava o febre

catarral ovina després que s'haguessin detectat
set focus al municipi de Sant Lluís. Això implica
el sacrifici obligatori
dels animals afectats i
també d'aquells que
presenten símptomes
sospitosos de patir la
malaltia, a més de l'es-
tabliment de zones de
protecció i de vigilància.

La consellera de
nomia del Consell de
Menorca. Antònia Aliés.
va reclamar "mesures
de control, investigació i
prevenció per impedir
en el futur l'aparició i
extensió de nous brots de la malaltia, donat que
encara es desconeix el vector concret que ha
motivat aquesta nova epidèmia".

Tanmateix, el director general de ramaderia
del Ministeri d'Agricultura. Ramaderia i Pesca
(MAPA), Carlos Escribano, va descartar que el
virus sigui el mateix que va afectar Espanya
l'any 2002, ja que amb el 98% del virus tipifi
cat i seqüenciat "tot indica que procedeix de
Còrsega o Sardenya". A la zona mediten
a més de França i Itàlia, actualment es troben
afectats per la llengua blava Turquia. Israel i
Tunísia.
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NOVA VACUNA CONTRA E. COLI EN
EL VACÚ
Un grup ^investigadors de la Universi-

Nebraska (El UU.) ha desenvo-
ui i,it iit 1,1 V,H iii1.1 que, utilitzada imb
l'additiu bai tei ¡à / ai tobaí Mus .¡cido-
phitus, redueix signifh ativameni i i
presència d'E. coli 0157:H7 en les
granges de vacú. La vacuna estimula la
immunitat de l'animal contra le:
teínes que permeten que £. coli s'ad-
hereixi al tracte intestinal de l'animal.
cosa que impedeix que la ba< tèria es
multipliqui. Això significa que l'animal
alberga menys £. coli i per tant. menys
d'aquestes bai tèríes són llençades al
medi ambient a través de les dejec-
cions.

UN GEN PORCÍ REGULA LA PRO-
PORCIÓ ENTRE MÚSCUL I GREIX
La revista Nature publica un treball
de l'Intitut Suec de Ciències Agronò-
miques de la Universitat d'Uppsala
sobre la identificació d'una mul
en porcí que fa que els porcs domès-
tics tinguin més greix i menys múscul
que els porcs senglars, que tenen el
gen normal. Els porcs domèstics han
estat seleccionats genèticament du-
M I I I segles, i en els darrers 50 anys
utilitzant bases científiques, amb I b
jectiu d'obtenn una majoi producció
de carn i un creixement més ràpid.
Els investigadors han ¡dentificai ara
una mutació en un sol gen que codifi-
ca per a la producció d'una proteïna
similar a la insulina, que sembla ser
un fai toi de creixemem plica

ni part de la diferent proporció
de múscul i greix entre el porc sen-
glar i el porc domèstic.

EURIBRID ADQUIREIX EL NEGOCI
DE GENÈTICA PORCINA DE GRATAL
Euribrid l i ial i¡ i, S.A.. societat que

• I'l lypor, la I Initai de Ne-
gocis de genètica porcina del Grup
Nutreco. adquireix el negoci de selec-
ció genètu ,i pon ina de Gratal Genéti-

A.. societat que pertany al Grup
Porta. Aquesta operació forma part

pla estratègic d'Euribrid España
d'incorporar una nova unitat de pro-
ducció en condicions de sanitat i bio-
seguretat que li permeti obtenir ani-
mals amb el màxim nivell sanitari.
Les instal·lacions de Gratal Geni
construïdes l'any 1998, estan situa-
des en una zona de molt baixa densi-
tat porcina, al peu de la serralada
dels Pirineus. Compta amb capacitat
per a 600 reproductores i dóna feina
a set persones. Té la qualificació de
Grania de Sanitat Comprovada i Ofi-

ialment indemne d'Aujeszky.

MAPA 'ON LINE' DE LA DISTRIBUCIÓ
GEOGRÀFICA DE LES MALALTIES
L'Oficina Intern; nal d'Epizoòties
(OIE) obre en la seva plana web
(www.oie.mt) una nova secció en què
s'hi inclou un mapa on //ne de la distri-
bució geogràfica de les malalties ani-
mals. El visitant pot seleccionar la ma-
lalti i, l'any i la regió, i immediatament
es confecciona un mapa de la regió se-
leccionada en el qual s'indica on va es-
tar present la malaltia en l'any elegit. El
programa s'ha desenvolupat per a to
tes les malalties de la llista A. Entre les
opcions de data es poden escollir els
anys 2000. 20011 2002.

RESISTÈNCIA GENÈTICA DE LES
VAQUES ALS CUCS INTESTINALS
La situació genètica dels animals va-
cuns pot determinar la rapidesa amb
què adquireixen ¡mmunitai a les infec-
cions per cucs intestinals, segons ha
demostrat una investigació recent rea-
litzada a Holanda. L'estudi ha compro-
vat que hi ha tres tipus d'animals en
funció de la seva resistència a aquests
cucs. Un 2 % dels animals són natural-
ment immunes a la primera infecció.
Un altre grup reacciona a la primera

infecció a amb una resposta immune
efectiva. Un tercer grup és altament
sensible a la infecció i a penes adqui-
reixen immunitat, fins i tot després de
repetides infeccions. L'estudi va distin-
gir els tres tipus d'animals mitjançant
dos tipus de mesures. Vedells de tres
mesos d'edat van ser infectats amb
larves de cucs de l'intestí prim. Des-
prés de la infecció, es va reahtzai una
distinció inicial en base a variables
com el conteig de cucs i la detecció
d'ous en les excrecions dels animals.
En segon lloc. els paràmetres immu-
nologies es van utilitzar per conti
els tres grups d'animals.

LA UNIÓ EUROPEA FORMARÀ PART
DEL CÒDEX ALIMENTARIOS
La Unió Europea formarà part de la
comissió del Còdex Alimentanus,
després que aquesta hagi reformat el
seu reglament de règim intern per fa-
cilitar l'ingrès de la UE juntament

la resta de països comunitaris El
motiu de l'adhesió és reforçar la co-
herència entre la legislació comunità-
ria i les obligacions internacionals.
L'obiectiu de la comissió del Còdex
Alimentanus és. entre d'altres, definir
i harmonitzar les normes sanitàries a
escala mundial i establir orientacions
i recomanacions en relació amb els
productes Icontamrnants, els a l im
tius i contammants. els aliments per
als animals, els medicaments veteri-
naris, etc.. amb la finalitat de protegir
la salut del consumidor i assegurar

•;ques lleials en els intercanvis
internacionals.
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Una nova seu per al
Col·legi del segle XXI
APROVAT EL PROJECTE DE REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS DEL COVB, PER ADEQUAR-LES
AL CREIXEMENT ORGANITZATIU I ALS NOUS SERVEIS QUE OFEREIX EL COLLEGI
Text: David Quesada

Llum, espai, funcionalitat, modernitat A
són els conceptes que millor defineixen la
posta de remodelació de la seu del Col·legi

elona amb la qual el COVB
na la seva voluntat d'adaptació als canvis de

ofessió i de les necessitats dels col
ilitzat pi

ARK i aproval idan ra assemblea ordinària de
l'entitat, està pressupostat en 163.777 euros, poc
més i3 de les antigues pessetes.

tal situació de superàvit dels comptes del
Col·legi permet encarar aquesta inversió amb totes

iranties d El fermin

Per entendre la neces1 : íesta irrp
li rei rda

lel nombre de col·legi.;
les activitats i serveis que cal ofei imbé s'ha

n r p r e s e n t • . • . • • •

• cinc nous professionals a l'organigrama
ball del COVB. amb l'ob|ectiu de potenciar les

¡erència. formació, borsa de treball, asses-
soria i munica
ampliació de personal ha deixat obsoleta i I
tribució d'espai en la seu del COVB.

La proposta de remod. perai
concepte arquitectònic amb el qual van néixer les

instal·lacions del Col·legi, propi del'.
larcat per i irt imei itació d e •'•
IOÓ de materials nobles però de tonalitat

més aviat tosca. osa contribuía a accei
és la sensació d'espai reduït. El pro|ecte

irat pel gabinet ARK redefineix la seu del COVB
¡in únic espai obert, que potencia la idea d'am-

els professions
n i els us'i

L'actual situació de
superàvit dels comptes
del COVB permet encarar
la inversió amb totes
les garanties de viabilitat

En la imatge superior, vista general del vestíbul amb la ¡>, \¿ en primer terme.
Darrere, se situarà l'àrea ir. it l innir.irai ió, d'ai i és restringit Sobre aquestes Unies recrea-
ció general de la planta entresol visin des de l'esi ala d



H "¡i le:

predi immaran els n
rials in N lerns (vidre, meta

de la |ual iti ndrà ais • tants, i la
d'administrai ió que s'entén coi ea
re: tringil I n un futur, hi haurà la pos; ¡bilitat d'ha
¡ulli,11 una zona amb i>rdina ¡ ¡i• perqui

i i edil lliuremeni a Inte
En la plani i <os tan

I i sensació d'amplitud i de
niii.it, Loptimit. disponiblí

el nombn ibitai les. entre

pi
L'aposta del COVB peí

i ura intangible, com és el grau de
satisfai leí l·li its pels servei: que l'entitai
els oferei) ¡.nube és importan) diitai .1 aquí
intenció d'un; atge visible. Amb la remodelació

el COVB es projectai
i com el (

El projecte
de reforma
redefineix
la seu del
COVB com
un únic
espai obert
1 ampie que
potencia la
relació amb
el col·legiat

En les imatges petites, de
(Un ,1 ba • ;. tes de la
zona de distribució i deis
despatxos de la planta

• de la

le treball; I sala poli-
valeni 1 om ebuda per ,1

reunions, cursos, etc.
A dalt, en primer termí no ¡pal per a reunions situat a la plan
ta entresol. A sota vista de l'actual biblioteca, transformada per acollir

A. adèmia de I líni les Veterinàries de I atalunya.
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La reclamació en els
centres veterinaris
LA LLEI NO EXIGEIX UN LLIBRE OFICIAL DE RECLAMACIONS EN ELS CENTRES VETERINARIS,
PERÒ SÍ EN ELS ESTABLIMENTS DE PRODUCTES PER A ANIMALS DE COMPANYIA
Text: Elena Oller, «pi ríd •MCOVB

Els drets dels consumidors i usuaris es troben
its, entre d'altres normes, a la Llei

26/1984, de 19 de julio!. General per a la
Defensa dels Consumidors i U lai .irticle 11.1
d'aquesta norma estableix l'obligació per part dels
prestadors de serveis, com són els veterinaris,
d'estabhr un règim : i nació que permeti a
l'usuari reclamar amb eficàcia en cas d'error o
defecte en la prestació del servei contractat.

Per tant. la llei no exigeix que hi hagi un Llibre
de Reclamacions, sinó que s'informi a l'usuari de
quines vies o procediments té per fer la seva
reclamació. Per aquest motiu, el COVB va elaborar
un Decàleg de normes per als usuaris de la medi-

i, que entre d'altres coses informa
de les possibles reclamacions contra els serveis

D'altra banda, el passat mes de setembre va
en vigor a Catalunya el Decret 70/2003, de

4 de març. que regula els fulls de reclama-
ció/denúncia en els establiments comercials i en
l'activitat de prestació de serveis. Aquest decret
amplia el ventall de persones físiques o jurídiques
que han de disposar de fulls de reclamació oficials.

L'article 1.2 del Decret estableix que resten
exclosos del seu àn licació "[...] els i les
professionals liberals que realitzin una activitat
que per a llur exercici sigui necessària la col·legia-
ció prèvia en un Col·legi Professional legalment
recone

En conclusió, cap disposició legal estableix l'o-
bligatonetat que els establiments veterinaris dis-
posin de llibres de reclamació a disposició dels
USUJ

Tanmateix, l'article 1.1 del Decret 70/2003 també
leix que "[...] totes les persones físiques o jurí-

diques que comercialitzin béns o presten serveis

La normativa catalana
exclou els professionals
liberals que s'hagin de
col·legiar de l'obligació de
tenir fulls de reclamació
24

directament a les persones consumidores o usuà-
ries en l'àmbit territorial de Catalunya haui
disposar de fulls de reclamació/denúncia oficials".
Això vol dir que els establiments que comercialitzin
de cara al públic productes o serveis relacionats
amb els animals de companyia sí que estan inclo-
sos dins de l'àmbit d'aplicació de la norma.

En conseqüència, aquests establiments hauran
de posar a disposició dels compradors o usuaris
que ho sol·licitin models oficials de fulls de recla-
mació, que consisteixen en un joc d'impresos amb
tres exemplars, un original per al denunciant i
còpies per a l'Administració i l'establiment afectat.
També hauran d'informar al públic en un lloc visi-
ble que disposen d'aquests impresos.

Els fulls de reclamació
oficials consisteixen en un
joc d'impresos amb còpia
pera l'usuari, l'administració
i l'establiment afectat

Les botigues de productes
per animals de companyia
hauran d'informar al
públic, i en un lloc visible,
que disposen de fulls de
reclamació.

PER A MÉS
INFORMACIÓ
Podeu obtenir fulls de
reclamació oficials en
l'Oficina de Gestió
Unificada per Activitats
Empresarials, situada al
Passeig de Gràcia, 129
de Barcelona o trucant
al telèfon 93 484 90 22.



L'IVA dels
mlcroxlps
Segoiv. la Llei 37/1992 de l'Imposi I i

Valor Afegit (IVA), esl al tipus mipo-

sitiu reduït del 7%, entre daltres, els següents
ments
• Medicaments d'ús veterinari: substàncies utilit-

zades efectiva i immediatamenl en l'obtenció de
medicaments pei als animals (vendes als labora-
toris).

• Aparells i material sanitari. Aquest precepte com-
prèn els següents béns. destinats tant a perso-
nes com a animals:
a) Aparells i complements que, per llurs caracte-

rístiques objectives, són susi eptibles de desti-
nar-se essencial o principalment a suplir defi-
ciències físiques de l'home o dels animals,
incloses les limitatives de la seva mobilitat o

lunii ació.
b) Productes sanitaris, material, equipament o

instrumental que, objectivament considerats,
només poden utilitzar-se per prevenir, diag-
nosticar, tractar, alleugerir o curar malalties o
dolències de l'home o dels ami

En conseqüència, els microxips tributen al tipus
i! de l'impost del 16%, \a que no estan inclo-

sos en , ,ip de les categoi" i abans esmentades.

Elena Oller, nova
advocada del COVB

Amb l'objectiu
de reforçar l'À-
rea Jurídica de

l'entitat, el Col·legi
de Barcelona ha
incorporat recent-
ment a l'advocada
Elena Oller dins la
seva plantilla profes-
sional, amb plena
dedicació, després
d'un temps prestant
els seus serveis com a col·laboradora. Elena
Oller s'encarregarà del Comitè de Deontologia
del COVB i de l'assessorament tant a la Junta
com als col·legiats en matèria de legislació,
recursos, etc. De forma periòdica, la revista reco-
llirà llurs respostes a les consultes més interes-
sants que se li formulin Elena Oller, que té 30
anys. és llicenciada en Dret per la Universitat de
Barcelona (2000) i diplomada per l'Escola de
Pràctiques Jurídiques del Col·legi d'Advocats de
Barcelona. Anteriorment havia treballat en diver-
sos despatxos professionals de la ciutat comtal.
Li agraden molt els animals, i a casa té una
Schnauzer de raça petita.

La lluita contra l'Aujeszky

E
l passat 12 de novembre va tenn lloc al
Coll* terinaris de Girona (COVG)

una taula rodona sobre el tema 'Programa,
lluita i eradicació de la malaltia d'Aujeszky'. Hi
van assistiï Bernal ierdà president del COVG:
Iscle Selga, cap del Servei de Sanitai Aun nal del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la i ¡eneralitai (DARP): Bernal i arriol, director
tècnic del Grup de Sanejament Porcí de Girona:
y loan Pujols, investigador del Centre de
Recerca en Snint.it Animal (CreSA)

Iscle Selga va parlar de les responsabilitats de
iaders i veterinaris col·laboradors en el con-

trol de malalties animals, destacani on el cas
rel de l'Aujeszky la Importan* ia del control

de la reposició i la ¡dentifiï ai ió del porcí Per la
seva banda, Bern.it Farriol va presentat les
dades < oriospnmMiK ,il pi in HM M MI u'M te de
2003 de la provím la de i iirona, on el 61.3 % de
les explotacions de reproductores tenen una
prevalença inferioi al 20 %, així com el 81.9 %
de les explotacions d'engreix Va ressaltai una
millora en els índexs de positivitat en la reposi-
ció i va remarcar la tal d'un esperit de

col·laboració
l'Administració i el
sector. Final-ment.
Joan Pujols va
destacar, des del
puní de vista epi-
demiologia la in
poi tància del control
de la reposició i el
seguiment de la
situació en els pri-

parts, com a
factor molt útil per
valorar l'evolució del
control de la malaltia.

En el debat posterior, els assistents van
retreure a l'Administració qüestions com el
llindar del 20% de prevalença per podet gaudiï
de la documentació sanitària, l'excessiva buró
cratil les feines encomanades als vet-
erinaris col·laboradors, o la possible incidència
negativa de l'elevat nombre d'escorxadors a la
província, on se sacrifiquen porcs de diverses
procedències.

Aspecte de la sala on es
va celebrar la taula rodo-
na sobre la malaltia
d'Aujeszky.



Gossos perillosos:
final de trajecte
EL COVB I EL CONSELL NO RECORRERÀN CONTRA LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM
QUE DESESTIMA LLUR RECURS CONTRA EL DECRET ESTATAL SOBRE GOSSOS PERILLOSOS

E
l 15 d e p. • ' ••: • : . d e 2 0 0 3

la Seo iH Conten-
ciós-:)' : itiu del Tribunal Su
vade1 ' recursos que el Col-le-

|i ' iris de Barcelona
II de Col·legis Veterinaris de
havien interposat contra el

37/2002. de 2.! :
la Llei 50/1999. de 23 de desembre, so-

règim jurídic de la tinença d'animals poten-
cialment perilli CCVC. Alejan-
dro Fernández le els

s quals el COVB i el Consell no h i
|Ui ta entència

Diferenciar no significa discriminar
El recu • I mav; i

irtii le •'•• i d e l'ai I

l'obtenn : trativa per a la ti-
iierlllosos a les

• "ïue no tu i i l'ap-
titud psicològica su a ser con1

als principis consH i d'igualtat i no dis-
criminació continguts en els articles 9.2 i 14 de
la Coi es considerava

e 49 de la < ¡onstituï ió, el qual es-
tableix l'obligació dels poders públics de fomen-

ntegració en la societat dels disminu
- trials i ps : el Decret tam

: aquestes persones obtenir la

mateix, ei i ¡tència el Tnl
Suprem considera raonable exigir una determi-

apacitat física per a la tira I i mals
potencialment perillosos, i que per això es pot

Í ierso-

El Tribunal Suprem
considera raonable exigir
unes aptituds determinades
per a la tinença d'animals
potencialment perillosos

xin les condicions
per gai intiï un ma
neig adequat d'a-

ts animals
Tenint en compte

que el recurs d'em-
II tel Iribu

nal Constitucional
només és viable

i que
conculcat els

drets i llibertats re-
ii i

eles 14 a 29 de la Consttti i< ió, ú imeni es po
dia fonamentar un eventual recurs contra la sen-
èni a del fnbunal Suprem il legani la vuh ierai ió

del principi i l'igi i, ilt ii I. M n ii la llei recollit en l'ai
!•! de la Constitució. Restaven, doncs, al

marge del possible recu los motius
d'imi lats en els articles 9.2 i 49 de
la Carta Magí i; i

Segons la |urisprudència del Tribunal Consti-
prim ipi d'igualtal

no tot tracte diferenciat pot ser considerat dis-
t latori, i no són contràries a aquesi pi mi ipi

les i lifei è qu , puguin '",1.11 iliï ei 1 les nor-
mes legals sempre que responguin -1 uns deter-
minats criteris de coherència 1 ,1 la iiiMhl.it pei

• ¡ i i : ' -i eu esl iblin u II I1

Un recurs amb poques possibilitats
mera

|ue el Reial Decret devia contemplai i letei
• mdiï ion |u

metessin als disminuïts físics 1 psíquics obtenir
la 111 < èni 1a administrativa pei ,1 la tinença dels
animals 1 loteni ialment pei ilh ISI is, el COVB ha
decidit no interposar recurs d'empara 1 ontra I 1
.entència del fi ibunal Suprem. Es va consiï li H 11

que tenia 1«iques possibilit, ii le 1 rar da
vini l'evideni "b rc ió que els requisits de capa-
citat exigits en el Reial Decret obeeixen a ei itei is

lamentáis 1 1
bles ami! la finalitat perseguid.) en l'establir-los.
és a dir, garantir l'adequat ús. manteniment i do

limáis potencialment perillosos

El Decret 287/2002 prohi-
beix posseir gossos poten
i l . i h i l r l i l pe l l l l n v r . .1 l i " .

persones que no reuneixin
les aptituds físiques
psíquiques suficients. En la
imatge, un exemplar
d'Staffonlshiri' Bull Terrier.



VETERINARIS
SEN FRON

Veterinaris Sense Fronteres

Amb la compra d'aquest prc

AMARRETA
GALLINES
100% cotó,
color blau marí.
Màniga llarga.
Talla XL - Ref: 3631
Talla L - Ref: 3632
Talla M - Ref: 3633
Talla S - Ref: 3634
Preu: 18 €

Floridablanca, 66·72 local 5 . 08015 BARCELONA · TEL. 93 423 70 31

'ernamental que tn alia per al desenvolupament
j comunitats rurals del Tercer Món.

stàs col·laborant amb els pagesos de Guatemala, Uganda, Bolívia....
Ajuda'ns a crear granges de vida

SSA LLAMES
Referència: 3622
Preu: 8 €

I
SAMARRETA

LLAMES
100% cotó

color teula
Màniga llarga.

Talla XL: Ref. 3627
Talla L: Ref. 3628
Talla M: Ref. 3629
Talla S: Ref. 3630

Preu:18 €

Refer'ncia: 3621
Preu: 8 €

FRONTERES

KSUADORA
VACAMUNDI

K
color blau marí.

Talla XL - Ref. 3623
Talla L - Ref. 3624
Talla M - Ref. 3625
Talla S - Ref. 3626

Preu: 28 €

POTS FER LA TEVA COMANDA PER:
TELÈFON: 93 439 77 84 - FAX: 93 430 68 53
E-MAIL: yukon@retemail.es
CORREU:

Paris,150 _4°_3a - 08036 BARCELONA

N ° M I COGNOMS

DOMICILI

C.POSTAl POBLACIÓ

PROVfNCIA TEL

¿ETs SOCI/A DE VETERINARIS SENSE FRONTERES? Sí No

Referència Article Quantitat Preu

Despeses de tramesa:

TOTAL (I.V.A. inclòs, excepte Canàries)

4 euro

s comandes es servlràn per c~rreu contr.·reembossament en una lermlnl .proxlmat de 15 dies. No s'accepten xecs ni girs postals. Horari de comandes per telèfon: de 9h . 14h Y de 13h a 16h, de dilluns a divendre



EL COl:LEGI INFORMA

APROPEM - BORSA DE TREBALL

RESUM
OCT.-NOV.

clínica de petits animals

consulta

consulta i urgències

urgències

substitucions

clínica i produccions animals

administració

empresa

tècnic comercial

quadres intermedis i assessorament tècnic

altres departaments

diversos

tramitades

no tramitades

| TOTAL

67

24

25

4

14

2

2

97

59

25

9

4

168

1

168|

DEMANDA

participació

altes

baixes col·legi

baixes petició pròpia

baixes APROPEM

baixes totals

1 TOTAL

Octubre

275

36

5

0

11

16

295

Novembre 1

295

15

1

2

7

10

3 0 0 1

El paper dels anti-
oxidants naturals
CONFERÈNCIA DEL DOCTOR COSTA-BATLLORI EN
L'ACADÈMIA DE CIÈNCIES VETERINÀRIES DE MADRID

El Dr. Pere Costa-Batllori, al fons, al costat de la mesa presidida per la ministra
de Sanitat i Consum, Ana Pastor, en l'acte d'inauguració del curs acadèmic de l'ACVM.

El Dr. Pere Costa-Batllori. cate-
dràtic emèrit de l'Escola
Superior d'Agricultura de

Barcelona (ESAB), va ser l'encarre-
gat de pronunciar el discurs en
l'acte d'inauguració del curs aca-
dèmic 2003-2004 de la Reial
Acadèmia de Ciències Veterinàries
de Madrid (ACVM). que aquesta
ocasió ha comptat amb la presèn-
cia de la Ministra de Sanitai
Consum, Ana Pastor. El Dr. Costa-
Batllori va fer una conferència
sobre els antioxidants naturals en
l'alimentació animal.

En la seva intervenció, el Dr
Costa-Batllon va recordar que. en
sanitat animal, els antioxidants ser-
veixen per prevenir les deficiències
en les vitamines A. D. E i K. i també
malalties com l'encefalomalàcia, la
diatesi exudativa, la distrofia mus-
cular, l'ascites de les aus i l'esteati-
tis porcina, amb un important
paper en la clínica equina i d'ani-
mals de companyia, en relació amb
la prevenció de l'envelliment.

La pressió social i ecóloga'
que l'ús d'antioxidants químics,

considerats com a perillosos, sigui
cada vegada menys acceptat, en
detriment dels antioxidants natu-
rals. En aquest sentit, el producte

e més n presenta actual-
ment és l'extracte de fulla de roma-
ní (Rosmarinus officinalis).
El romaní és una planta típica de la
regió mediterrània, que present.i un
gran nombre de varietats i quirnio-
tipus segons la seva procedència i
etapa de desenvolupament en el
moment de la collita. La seva ai tivi
tat es deu principalment als
següents factors:
- ÀCid carnòslc I carnosol - Actius

1 les bases grasses
- ÀCid rosmanírlc I rosmanol - Actius
en els productes aquosos (sucs,
cosmètics, etc.).
Segons el Dr. Costa-Batllori, és con-
venient que recordem que la quali
tat del producte obtingut està molt
¡nfluil por tant d'extraccIó utlllt
zat, essent els més importants els
relacionats amb l'ús de disolvents
orgànics o bé mitjançant la deno-
f a extracció amb flUids super
crítics.
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l'AI AC amplia serveis
A PARTIR D'ARA. ELS VETERINARIS PODRÀN ACCEDIR A LES DADES DELS ANIMALS
IDENTIFICATS PER TAL DE FACILITAR LA SEVA LOCALITZACiÓ EN CAS DE PÈRDUA
Text: Silvia Serdà. • il de >ell le Col·legi: vetennai h italunya (CCVC)

E
l darrer ple del Consell, celebi.it el |
de desembre, va aprovar una sèrie de mesu-
res relatives al funcionament de l'Arxiu
d'Identificació d'Animals de Companyia
(AIAC) per tal de facilitai la recuperació de

mascotes perdudes i de promoure una major identi-
ficació. La novetat més destacada és l'autorització
per la cessió de dades als veterinaris col·laboradors
sota unes determinades condicions.

CESSIÓ DE DADES
La legislació vigent ¡i i I AIAC la cessió de
dades de forma indiscriminada. No obstant, per

tar la localització d'animals perduts, es poden
cedir les dades a l'autoritat competent sempre que
aquesta faci la sol·licitud per escrit.

que el veterinari respon-
sable de la Identificació no pogués després accedir
i les dades quan li portaven a la sev 11 línii a un ani-

mal que possiblement era del barri A partii d'ara,
es podran sol·licitai le dades per escrit omplint un
document el model del qu.il 1.1 ts els

i entres veterinaris, i que es pot foto opiai tantes
les i'i 11 os necessiti. Això no suposarà cap

cost addicional, i en canvi servirà en moltes oca-
sions per recupfi.il ¡ rà lament un animal que
probablement viu aprop.

TARGETA PLÀSTICA
í ¡ns ara, quai i s'inscrivia un animal .1 l'AIAC, es feii 1
una targeta plàstica Al pum ¡pi trigava moll en irribar,
però gràcies als esforços, el tem de lliurament és

de dos mesos com a màxim. Això es deu a que el
procés de fabricació 1 impressió requereix un volum
11 ni in n per tal que els costos siguin més reduïts. 1 per
això la targeta triga un temps en arribar, malgrat que
la introducció de dades s'ha fet de fornM immi

Fins ara. sovint l'animal canviava de propietari,
però no s'editava una targeta nova. A partir d'ara sí
que es podrà fer. amb un cost addicional de 3
euros. ,i 1 MI 1 dels 7 euros que calen pel canvi de
propietari

A partir d'ara, en canviar
de propietari, s'emetrà
una nova targeta amb un
cost addicional de 3 euros

Es dona també el cas que les targetes contenen
dades errònies, sovint perquè la lletra no és prou
clara. Insistim que a l'hora d'omplir els documents,
es faci amb lletra ben clara (si pot ser sense ploma i

majúscules). Si l'error en les dades de la targe-
ta és atribuïble a l'AIAC. l'emissió d'una targeta nova

gratuïta per al propietari.

ALTRES NOVETATS
Confirmació de recepció. Si es vol per escrit la con-
firmació dels xips rebuts per ser donats d'alta,
s'haurà de demanar per escrit. El Consell enviarà
una còpia de les numeracions rebudes en el perío-
de indicat, que servirà com a |ustificant de rebut. En

iquest tràmit es podrà fer des de la pàgi-
na web del Consell

Identificació d'animals que no s'han d'introduir a
l'AIAC. Si s'ha d'identificar animals, les dades dels

no s'han d'introduir a l'AIAC per diferents
motius (perquè van destinats a l'estranger, a expe-
rimentació o a gosseres. o no es tracta de gossos.

its m mascotes exòtiques), s'ha aprovat una
sèrie de mesures restrictives per a cada cas. Poseu-
vos en contacte amb el personal de l'AIAC. ells us
indicaran què heu de fer.
Material no coincident. Si en el material que teniu
per identificar no coincideix el nombre de xips amb
el de documents d'alta, poseu-vos en contacte amb

AIAC per restablir el material, si cal.
Mai no s'ha de trencar un document d'alta si s'ha
comès una equivocació en l'omplir-lo. sinó qur h
d'envíai amb un document d'incidències.
Document de notificació d'agressió de gossos.
Recordem un cop més l'edició d'aquest document
per informar i/o denunciar l'atac d'un animal, en
compliment de la legislació vigent. Un cop omplert
el document, es podrà enviar al Consell per tal de
formular coniuntament les denúncies i elaborar
estudis epidemiologies que ampann les reivindica-
cions del nostre col·lectiu.
Document de declaració de malaltia. Està pensat
per poder denunciar les malalties le declaració
obligatòria a través del Consell.
L'AIAC intenta millorar el seu funcionament poc a
poc. Ai tualment es treballa en el desenvolupament
del sistema informàtic amb Oracle, per agi

i més la introducció de dades. Això serà pos-
sible gràcies a una forta inversió econòmica que el
Consell haurà d'assumir. Un cop acabat el proiecte.
s'accedirà a les dades de forma restringida, via web.

PER A MÉS
INFORMACIÓ

Si tens cap suggeriment
o idea sobre el
funcionament de l'AIAC,
escriu-nos a
consell@consellcvc.es o
bé a AIAC, Avgda.
República Argentin,i
23-25, 08023
Barcelona.

29



EL COEGI INORMA

Les implicacions de la LLPA
TAULA RODONA AL COVB SOBRE LA NOVA LLEI DE PROTECCiÓ DELS ANIMALS
Text: David Quesada

LI entrada en vigor de la nova Llei de Protec-
ció dels Animals de Catalunya (LLPA) ha ai-
xecat moltes expectatives i no pocs mterro-
entre els veterinaris. Per aquest motiu, el

Col·legi de Barcelona, com ho va fer recentment
el de Girona, va organitzar el passat 10 de des-
embre una taula rodona per debatre les reper-
cussions de la nova llei. Hi van intervenir com a
ponents l'advocada del COVB. Elena Oller, i Igna-
si Rodríguez, veterinari de l'Oficina de Protecció
dels Animals de Barcelona, en representació de
l'Administració.

El paper pedagògic dels veterinaris
Elena Oller va fer un repàs als punts més desta-
cats de la llei i en com aquests poden afectar els
veterinaris. Segons l'advocada del COVB. els pro-
fessionals estan cridats a exercir un paper molt

. en l'aplicació de la llei. amb un sentit peda-
gògic, recordant als propietaris de mascotes
llurs obligacions (identificació, cens), però també
facilitant-los eines que impedeixin abusos en la

comerç d'animals de companyia, com els
certificats de signes de malaltia en cas d'aquisi-
ció d'un animal malalt en un establiment espe-

'ambé es va mostrar partidària que el
desenvolupament reglamentari de la llei contem-

: .ilguna forma l'obligatorietat i periodicitat
dels tractaments sanitaris que la norma enuncia.

Ignasi Rodríguez també va destacar l'important
• que la llei atribueix als veterinaris, signe evi-

dent de les nombroses aportacions que el col·lec-
tiu ha fet al text normatiu. Entre els aspectes que

creu que beneficia-
ran la professió, va
citar les exigències
relatives a la cria i
comerç d'animals,
que ofereixen inte-
ressants perspecti-
ves en l'àmbit de
l'assessorament so-
bre nuclis zoològics i
de formació del per-
sonal auxiliar. També
va parlar de la im
portància que els veterinaris fomentin l'esterilitza-
ció preventiva, com a mesura per evitar una cria
indiscriminada d'animals. En canvi, va considerar
negatiu que la llei atorgui la potestat de sancionar
les infraccions lleus als A|untaments, \a que està
per veure quina capacitat real tindran els munici-
pis per perseguir les infraccions.

El representant de la Generalitai va negai l'a
cusació de manca de voluntat per part de l'Ad-
ministració per aplicar la llei, formulada per
una representant dels comerciants present en-
tre el públic, tot i reconèixer que. amb només
sis veterinaris dins del Departament de Medi
Ambient dedicats actualment a temes de pro-
tecció animal, el marge de maniobra per actuar
no és gaire ample. En relació amb aquest pi n it,
va reiterar la necessitat que es denunciï qualse-
vol abandonament o possible infracció de la
llei. per tal que l'Administració iniciï el corres-
ponent expedient sancionador.

F lena Oller, advocada del
COVB, i Ignasi Rodríguez,
de l'Oficina de Protecció
dels Animals de Barcelona.

v e t e r i n a r i a

LA VENTA POR CATALOGO
AL SERVICIO DEL

PROFESIONAL VETERINARIO

902 320 310 www.medical-vet.com



Recull de legislació
ALIMENTACiÓ

in° 1642/2003 del Par-
¡ni1 mt Europeu i del Consell, de 22 de

juliol de 2003, que modifica el !••'
ment (CE) n° 178/2002 pel qual s'esta-
bleixen els principis i els requisits ge-
nerals de la legislació alimentària, es
crea l'Autoritat Europea de Segu
Alimentària i es fixen procediments re-
i. it ii is a la seguretat alimentària,
DOCE L 245, 29/9/2003

Reglament (CE) n° 1830/2003 del Par-
lament Europeu i del Consell, de 22 de

•003. relatin a la traçabi-
litat i l'etiquetatge d'organisnn", modl
ficats genèticament i a la traçabilitai
dels aliments i pinsos produïts a partil
d'aquests, i pel qual es modifica la Di-
rectiva 2001/18/CE.
DOCE L 268. 18/10/2003

Reglament (CE) n° 1873/2003 de la
Comissió, de 24 d'octubre de 2003.
pel qual es modifica l'annex II del Re-
glament (CEE) n° 2377/90 del Consell
pel qual s'estableix un procediment co-
munitari de fixació dels límits màxims
de residus de medicaments vetei inai is
en els aliments d'origen animal
DOCE L 275. 25/10/2003

Reial Decret 1376/2003. de 7 de no
vembre. pel qual s'estableixen les con-
dicions sanitàries de producció, em-
magatzematge i comercialització de
les carns fresques i llurs derivats en els
establiments de comerç al detall
BOE n° 273, 14/11/2003

ALIMENTACIÓ ANIMAL
ament (CE) n° 1831/2003 del Par-

lameni I uroi leí i i del Consell, de 22 de
setembre de 2003. sobre els additius
en l'alimentació animal
DOCE L 268.18/10/2003

Direi tiv.i 2003/100/CE de la Comis-
sió, de 31 d'octubre de 2003. pei la
qual es modifica l'annex I de la Din
va 2002/32/CE del Parlament Euro-
peu i del Consell sobre substàncies in-

desitjables en l'alimentació animal.
DOCE L 285, 1/11/2003

Ordre PRE/3074/2003. de 5 de novem-
bre, per la qual es modifica l'annex del
Reial Decret 465/2003. de 25 d'abril,
sobre les substàncies indesitjables en
l'alimentació animal
BOE n° 266. 6/11/2003

COMERÇ
Ordre PRE/2733/2003, de 30 de se-
tembre, per la qual es deroga l'Ordre de
28 de desembre de 1999. per la qual
s'adopten mesures cauteli in en los im-
portacions d'animals bovins i embrions
bovins originaris o procedents de Suïs-
sa.
BOE n° 240, 7/10/2003

(2003/779/EC) Decisió de la Comissió,
de 31 d'octubre de 2003. per la qual
s'estableixen les condicions sanitàries i
el certificat veterinari peí a la impi
ció He budells d'animals procedents de
països tercers.
DOCE L 285. 1/11/2003

SANITAT ANIMAL
(2003/708/EC) Decisió de la Comissió,
de 7 d'octubre de 2003. pei la qual es
modifiquen l'annex E de la Directiva
91/68/CEE del Consell i els annexes I i
II de la Decisió 93/198/CEE amb l'ob
¡ei tiu d'actualitzai els models de certifi-
cats sanitaris pei animals de les espè-
cies ovina o cabruna.
DOCE L 258. 10/10/2003

(2003/724/EC) Decisió de la Comissió,
de 10 d'octubre de 2003. per la qual s'in-
trodueix una excepció temporal a la Di-
rectiva 82/894/CEE en relació amb la
freqüència de notificació de l'existència
de focus primaris d'encefalopatia espon-
giforme bovina
DOCE L 260. 11/10/2003

Reial Decret 1296/2003. de 17 d'octu-
bre, pel qual es suspèn l'aplicació del
Reial Decret 1047/2003. d'l d'agost, pel
qual es modifica el Reial Decret

2611/1996. de 20 de desembre, pel
qual es regulen els programes nacio-
nals d'erradicació de les malalties dels
animals.
BOE n° 250,18/10/2003

Reglament (CE) n° 1874/2003 de la
Comissió, de 24 d'octubre de 2003,
pel qual s'aproven els programes na-

¡i nals de control de la tremolor ovina
de determinats Estats membres, es
defineixen garanties complementat ic.
i es concedeixen excepcions en relació
amb els programes de cria d'ovins re-
sistents a les EET conforme a la Deci-
sió 2003/100/CE de la Comissió.
DOCE L 275. 25/10/2003

Reglament (CE) n° 1915/2003 de la
Comissió, de 30 d'octubre de 2003.
que modifica fils annexes VN. viu i ix
del Reglament (CE) nü 999/2001 del
Parlament Europeu I del Consell en allò
referent als inten anvis i la importació
d'animals ovins i cabruns i a les mesu-
res que s'han d'adoptar després de la
confirmació de casos d'encefalopaties
espongiformes transmissibles en ani-
mals de les espècies bovina, ovm. ¡
bruna
DOCE L 283, 31/11/2003

ALTRES
Correcció d'errades de l'Ordre
APA/2420/2003, de 28 d'agost, per la
qual es modifica el catàleg oficial de ra-
ces de bestiar d'Espanya, de l'annex del
Reial Decret 1682/1997. de 7 de novem-
bre, pel qual s'actualitza el catàleg oficial
de races de bestiar d'Espanya.
BOE n° 239. 6/10/2003

Ordre SSS/411/2003. de 3 d'on
per la qual es prorroga la vigent i
Programa de reordenació de la salut pú
bhca a Catalunya.
DOGC n° 3986.13/10/2003

Llei 31/2003. de 27 d'o< tubre de con-
servació de la fauna silvestre als parcs
zoològics.
BOE n° 258, 28/10/2003
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OLT PESOAL

ENTREVISTA A JORDI MONTSALVATGE, VETERINARI, METGE I DIBUIXANT

"En dibuix, és difícil
trobar un bon model"
ARTISTA AUTODIDACTA. JORDI MONTSALVATGE HA PRACTICAT SOBRETOT EL RETRAT.
GRÀCIES A LA SEVA CAPACITAT PER COPSAR LA SEMBLANÇA DE LES PERSONES

Text: David Quesada

P
robablement molts dels col·legiats que
han estat a la sala d'actes del Col·legi de
Veterinaris de Barcelona s'han fixat al-
guna vegada en la sèrie de retrats que
pengen de les parets, corresponents als

diversos presidents que ha tingut la institució.
L'autor dels quadres és Jordi Montsalvatge, vete-
rinari i metge jubilat que des de petit ha compa-
ginat la seva professió i vocació científica amb
l'art del dibuix i la pintura.

D'on li ve aquesta afició?
De la meva mare, que dibuixava i pintava nines
d'exposició. Vaig fer el meu primer dibuix als set
anys, un retrat de la meva àvia. que estava ma-
lalta al llit. Encara que. lògicament, a aquella
edat encara em faltava la tècnica, vaig aconse-
guir copsar la seva semblança, i aquesta capaci-
tat que considero que es porta dins l'he conser-
vada al llarg dels anys i m'ha ajudat a cultivar la
tècnica del retrat.

Va passar per alguna escola per perfeccionar
els seus coneixements artístics ?
He estat totalment autodidacta i he anant apre-
nent amb el mètode d'assaig i error, perquè crec
que la millor forma de progressar és observar i
corregir-se un mateix. Però també he procurat
fixar-me en el que feien artistes de reconegut
prestigi, com Josep Aguilera, que era conegut de
la meva família i a qui considero com el millor
retratista i dibuixant de Catalunya, per sobre fins
i tot de Ramon Casas, però sense l'extroversió i
el punt de genialitat d'aquest darrer.

Vostè ha practicat sobretot el dibuix. Què és
el que diferencia aquesta tècnica d'altres com
l'oli o l'aquarel·la?
El dibuix té l'avantatge que pots reprendre el que
estàs fent en qualsevol moment, al cap d'uns
dies. En canvi, amb la tècnica de l'oli a vegades
necessites que la pintura estigui tova o fresca
per pintar, cosa que exigeix continuitat en el tre-
ball. Hi ha. però excepcions: Tiziano, per exem-
ple, era capaç de deixar un quadre durant mig
any abans de reprendre'l.

El problema del dibuix és aconseguir que el
model s'estigui quiet. El més mínim canvi en la

posició de la cara pot modificar totalment la fes-
onomia, Per això, de vegades, és impossible tre-
ballar amb un model al natural i és preferible
fer-h abans una fotografia. Un altre problema és
la disponibilitat del model. Antonio López, qui
potser és el millor retratista que hi ha actual-
ment a Espanya, va trigar tres mesos a fer les
sessions fotogràfiques que li han de servir de
base per als retrats de la família reial, un pro-
jecte que li van encarregar ja fa tres anys i que
encara no ha culminat.

Vostè ha rebut diversos premis en concursos
de pintura, encara que també s'ha endut algu-
na sorpresa desagradable...
Aquest any he concursat en quatre certàmens, el
darrer d'ells era el Concurs Internacional de Pin-
tura de Vinaròs. El problema és que hi vaig pre-
sentar dues obres clàssiques, però em vaig tro-
bar amb la 'humiliació' que ni me les van
acceptar, perquè la majoria d'obres eren ab-
stractes. Els concursos haurien d'establir cate-
gories separades per a la pintura clàssica i mod-
erna, perquè es tracta de llenguatges totalment
diferents. I, tot sigui dit de pas. personalment
crec que molts artistes amaguen les seves man-
cances tècniques amb l'expressió abstracta. L'art
clàssic, en canvi, no permet camuflatges.

D'esquerra a dreta i de dalt
a baix: 'Autoretrat'; 'Allioli
enyina', primer Premi del
concurs de Torrelavit; i
'Trenyina', primer Premi
Vicenç Serra.
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ACTUALITAT COMERCAl

.nvesa presenta
la solució Flunex
ES TRACTA D'UN ANTIINFLAMATORI D'ALTA
VELOCITAT INJECTABLE PER A LA TERÀPIA
DE SUPORT A LES CLíNIQUES DE VACÚ I EQUINS

^ I laboratori Invesa ha pre-

sentat Flunex (flunixmo

™ meglurnna). batejat com "el

tractament contra-rellotge".

• ^ Es tracta d'una solució injec-

table amb registre per a vacú i equí.

"L'excel·lent acollida que ha dispen-

sat el col·lectiu veterinari a les noves

especialitats d'Invesa, amb especial

menció a Ainil, es veu incrementada

ara amb la presentació d'un nou

ame injectable"", segons ha informat

el laboratori en un comunicat.

"Flunex és l'elecció ideal com a antii-

flamatori d'alta velocitat en la terà-

pia de suport de la clínica de vacú.

Tant com a complement dels tracta-

ments antiinfecciosos com en tot

tipus de processos ¡nflamatons en

els quals es requereixi una actuació

inmediata, l'administració de Flunex

aporta una solució ràpida i efectiva",

ha explicat l'empresa Invesa.

Reglamentació europea

Flunex es presenta en vials de 50 ml

i 100 ml. El seu període de retirada

és de 48 hores en llet i de 14 dies en

carn (28 en équids), garantint d'a-

questa manera el compliment dels

El nou tractament desenvolupat per Invesa

LMR establerts al Reglament del

Consell de les Comunitats Europees.

Per a més informació es pot contac-

tar amb el laboratori Invesa. amb

seu al carrer Esmeralda. 19-21.

d'Esplugues de Llobregat. El telèfon

és el 934 706 270 i el fax el 933 727

556. 0 també es poden fer consul-

tes per correu electrònic a

l'empresaéswww.lnvesagroup.com. La web de

l'empresa és www.invesagroup.com.

Nou Amplivet Oral

D
ivasa Farmavic ha llançat

Amplivet Oral, un antidiarreic

de doble acció per la seva

composició a base de colisti-

na i apicilina. Aquesta associació per-

met una alta efectivitat contra les

principals bactèries cuasants de dia-

rrees en vedells i xais: Eschenchia

Coli, Salmoneíla spp i Clostridium.

L'ús d'Amplivet Oral està especial-

ment indicat en entrades de vedells

destinats a l'engreixament, com a

preventiu de processos entèncs o

tractament dels mateixos, i en explo-

tacions amb brots diarreics freqüents

resistents a altres tractaments.

Amplivet Oral constitueix un produc-

te de primera opció en el tractament

de diarrees en xais, una de les princi-

pals causes de pèrdues econòmiques

en aquesta espècie. La seva fàcil

administració és un avantatge afegit

per la seva presentació en forma de

pols de disolució ràpida. El producte

s'administra distribuït en dues inges-

tions diàries durant un mínim de tres

dies. Podeu consultar:

www.divasa-farmavic.com.

Cidemarec, tractament
per a la regeneració ossia

Farmadiet DIVISIÓ Veterinària SL ha ampliat la seva gamma de
productes de protecció ostearticular amb el llançament de
Cidemarec. un implant sintètic ceràmic especialment indicat

per a la regeneració dels ossos. De venda a clíniques veterinàries,
aquest nou producte es presenta en envasos estèrils de 2 grams.
La principal característica de Cidemarec és que la seva composició,
amb fosfat tncàlcic, opera com a substitut sintètic en el restabli-
ment dels defectes dels ossos, omplint l'espai socavat a l'os. Això el
converteix en un tractament idoni per a aquelles zones en les quals
existeix un defecte o desgast -be sigui per osteoporosis, tumors o
d'altres causes-, en les quals es requereixi accelerar el procés de
consolidació d'una fractura.
Aquest material sintètic ceràmic és. a més. un material biocompa-
tible que actua com a mecanisme osteoconductor, permetent i
guiant la regeneració de l'os: osteointegrable. unint-se químicament
a l'estructura òssia; i reabsorvible. essent eliminat de forma gradual
pel mateix organisme.
Amb la comercialització de Cidemarec s'amplia la línea de produc-
tes osteoarticulars desenvolupats per Farmadiet División
Veterinaria, entre els quals s'inclouen suplements nutncionals com
Artican. el primer protector de cartílag per a gossos comercialitzat
a Espanya. Per a més informació sobre els productes de Farmadiet
podeu consultar www.fdg-tarmadiet.com.

La consultora Asefis creix
obrint una seu a Madrid

La consultora veterinària Asefis ha obert recentment a Madrid
una nova seu. que s'afegeix a la seu de Barcelona i al seu ser-
vei on line. Aquest consultora integral al veterinari ofereix,

només trucant per telèfon o enviant un e-marf. una amplia gamma
de serveis. Per exemple, es pot realitzar qualsevol consulta sobre
temes laborals, jurídics, fiscals, comptables, organitzatius o de qual-
sevol mena relacionats amb les clíniques veterinàries. També per-
met escoltar una segona opinió sobre algun tema per un mínim cost
i sense haver de desplaçar-se. Aquest servei està especialment
adreçat a: veterinaris que porten ells mateixos la seva clínica: vete-
rinaris que, encara que tinguin el seu propi assesor, en determinats
moments poden necessitar una segona opinió especialitzada: així
com grans hospitals que disposen de gerència, la qual necessita el
suport d'un servei extern de consultaria. El servei d'Asefis permet
igualment beneficiar-se de la garantia i l'experiència d'una consul-
tora especialitzada en clíniques veterinàries, que porta 23 anys
assessorant el col·lectiu de veterinaris.
El servei on line es pot contractar a través de la pàgina web
www.asefisonlme.com. Existeix una taula de tarifes en funció del
nombre de persones que treballen per a la clínica veterinària. I una
vegada contractat el servei, el client podrà realitzar les consultes
sempre que vulgui, per a la qual cosa només haurà d'entrar a la web
i omplir els espais corresponents. Un cop feta la consulta. Asefis
contestarà, per e-mail o telèfon, en un termini màxim de 48 hores
hàbils, Si a més del servei on Ime el client desitja un servei d'asses-
sora tradicional, només s'ha de posar en contacte amb les seus de
Madrid (91 738 09 93) o Barcelona (93 488 15 72). El grup Asefis.
a més de serveis fiscals veterinaris, ofereix software de gestió vete-
rinària (www.q-soft.net) i ha obert una botiga on Ime en servei les
24 hores: vet24.com.
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AGENDA

CURSOS, MÀSTERS
IPOSTGRAUS

Bellaterra, Barcelona
Màster en Etologia Clínica Veterinària
Datél del 3 dE. febrer al 19 de desembre
Orgélnltza Dept de Biologia, FIsiologia I
Immunologia UAB
IntormaCIO Jaume FatJo
Emall: J<lumefatJo@uélbes

Càceres
IV Curs Pràctic d'Iniciació a lOsteo-
síntesi
Data: del 20 al 22 de maig
Organitza: Centre de Cirurgia de Míni-
ma Invasió
Informació: Laura Luís Fernández
Tel. 927 181 032. Fax 927 181 033
E-mail: lluis@ccmi.es

FIRES, JORNADES
I CONGRESSOS

París, França
Conferència mundial de la OIE sobre
el benestar dels animals

Data del 23 al 25 cie febrer del 2004
Informació. Dr Ailtonlo PetiIni
Tel +33 1 44 15 18 88
Fax +33 1 42 67 O 87
(• an,ni: anlmalwelfiJre-conference@oleIIlt

Tarragona
Congrés de leishmaniosi
Data 6 de méllç
Organltz Collegi Oficial de Veterinaris
de Tarragol1él (COVT)
Informació: COVT
Tel. 977 211 1
E-mail: covt@tinet.org

Buenos Aires, Argentina
Conferència Internacional sobre el
control de malalties infeccioses ani-
mals per vacunació
Dates: del 13 al 16 d'abril de 2004
Organitza: OIE i IAB
Informació: Daniel Gaudi y
E-mail: dgaudry.ypi "¡inindspring.com

Berlín, Alemanya
5è Congrés Mundial sobre Toxiinfec-
cions Alimentàries

' ii a clel 7,l 111cieJunycic2004
Illfolm<JcIÓ COllgless Ofllce 5tl1 World

ess. BIR
Tel +49 30 8412 2168
FélX +49 30 8412 2 5 7
Email ofllcewk5cbfrbuncid e

Istanbul, Turquia
22è Congrés Mundial d'Avicultura
i sData ciel 8 al 13 de Juny dc 2004
Illfo rrnélcló ITU Consortlllm
Tel +90 212 244 71 71
Fax ~ O 212 244 71 81
E-mail: wpc2004@wpc2004.org

PREMIS

Premi Biovet Laboratoris
Pei .i treballs pràctics sobre pat ih >gia,
epidemiologia, producció o sanitat ani
mal. Dotat amb 1700 euros per al guan-
yador i 600 euros pi H l'ai i èsil
Data límit de presentació de treballs: 1
de juny de 2004
Informació: COVI
Tel. 977 211189
I ni,ni i ovt@tinet.org

SERVEIS DEL COL·LEGI TAULER D'ANUNCIS

SERVEI HORARI

Apropem -
Borsa de Treball

Medicorasse

Assessoria jurídica

COL·LEGI DE GIRONA

TELÈFON / E-MAIL

COL·LEGI DE TARRAGONA

Secretaria, Biblioteca
i Internet

COL·LEGI DE BARCELON

Secretaria

dill. a di|. de 9 a 13h i de 16 977 211189
a 18h; div. de 9 a 13h. covt@tinet.org

Secretaria

dilluns a divendres de
9a20h.

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

dilluns a divendres
de 10 a 14h. i de
16 a 20h.

932 112 466 ext. 20.21
depadm@covb.es info@covb.es

932 112 466 ext. 34
apropem@covb.es

932 112 466 ext. 26
medicorasse@covb.es

dilluns a divendres de
9al4h.idel6a20h.

dilluns a divendres
de1630a20.30h. i
de 16.30 a 20.30h.

932 112 466 ext. 26
dep|undic@covb.es

972 20 00 62
colvetgi@grn.es'

• Es traspassa clfnii a veterinaria en zona alta de
Barcelona. Equipad.) .uní) RX, aire condu h
perruqueria 70 m2. Molt maca, Bones condi

írucai al telèfon 93 162 69 82 de L4.30 ha
16.45 h o al 609 41 56 56.

• Es traspassa clínica amb perruqueria canina en
zi ni,1< ¡uinardó Rx. Aire condicional l'etil apai ta
ment inclòs. Trucar al 609 41 56 56.

• Es traspassa centre veterinari amb servei de
HI quili iinetres de EJ>,»• elona. Molt

ben situat Imqueual telèfon 696 58 92 03.

• Es traspassa i línica vetei inària ben equipada a
Mataró, peí < anvi d'ai tivit.it Amb i art
clients àmplia i fidel. Loccll de 75 m^ en II

11 656 813 939.

• Es lloga consultori veterinari a Barcelona i lutat,
• i- tu. itmeni en ti mi ameni Sense traspàs.
Preu a convenii rels 934 214 518/620 434 519

Avis; per garantir la vigència dels anuncis d'aquesta sec-
ció, només es publicaran una vegada. Els anunciants que
vulguin aparèixer en edicions posteriors de la revista ho
hauran de comunicar expressament a l'editor, David Que-
sada (premsa "covb.es).
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LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

Boehrínger Ingelheim España S.A.
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Laboratorios Calier S.A.
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www.calKir.es CALIER

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.
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•
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•
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www.mlenet.com

Laboratorios Maymó S.A.
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Bages Petfoods, S.L
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Friskies Nestlé Petcare España, SA
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Novartis Sanidad Animal S.L
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Pfizer, SA
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Roy.il Canin Ibérica S.A.
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S.P. Veterinaria, SA
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NUTRICIÓN ANIMAL
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EQUIPO 0E DIAGNOSTICO
E INSTRUMENTACIÓN
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SERVICIOS Y ASESORAMIENTO

LABORATORIOS DE ANÁLISIS

Laboratorios Anabiol, S A

anabiol
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Laboratorio de Análisis Dr. Echevame
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Servicio de Diagnóstico Veterinario S.L
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EQUIPOS DE IDENTIFICACIÓN

Asefis Servicios Fiscales Veterinarios Avid Microchip de España, S.L
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COL·LEGI DE VETERINARIS

DE BARCELONA. GIRONA I TARRAGONA



Nuestras dietas son doblemente eficaces:
Porque funcionan y porque les gustan.

\
I

ADVANCE VETERINARY DIETS es el nuevo nombre de Purina Veterinary Diets.

Una amplia gama de fórmulas eficaces y palatables que aseguran la nutrición en tratamientos terapéuticos. Este es nuestro reto.
Un doble reto que hemos superado con ADVANCE VETERINARY DIETS.

ADVANCE VETERINARY DIETS es fruto de la experiencia de Affinity Petcare y de la constante Innovación de nuestro cualificado
grupo de investigadores.

URINARY

RENAL FAILURE

GASTRO ENTERIC

CONVALESCENCE

CARDIO VASCULAR

DERMATOSIS
LIMITED ANTIGEN

DIABETES COLITIS/
MANAGEMENT

OBESITY
MANAGEMENT

HYPO ALLERGENIC

ADVANCE
VETERINARY DIETS

Ve i • • i

ADw "• \

• ,
www.advanceveterinary.com


