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EDITORIAL

La força de
la cooperació

A
questa edició de la revista dedica el tema de porta-
da a la Jornada sobre Seguretat Alimentària que va
organitzar el Col·legi de Veterinaris de Barcelona
(COVB) el 27 de gener passat en el marc de les
Trobades Interprofessionals del Fòrum 2004, amb

un ampli desplegament que recull les principals conclusions,
les entrevistes i les opinions dels participants més destacats.

Aquest exemplar que teniu a les vostres mans aborda,
però, un altre tema de gran transcendència. Ens referim a
l'acord al qual ha arribat recentment el COVB amb l'Hospital
Clínic Veterinari (HCV) de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), per establir les bases d'una col·laboració
fructífera entre ambdues institucions que beneficiï al sector
de les clíniques de petits animals.

La suposada competència deslleial que segons alguns
veterinaris clínics, sobretot de l'àrea més pròxima a la UAB.
exercia l'HCV en matèria de preus i captació de clients, havia
condicionat la relació entre el Col·legi i la Facultat de Vete-
rinària i amenaçava de crear un conflicte que només hagués
portat perjudicis a tothom. Al clima de desconfiança con-
tribuïa sens dubte un cert grau de desconeixement de la tas-
ca real que duu a terme l'Hospital. L'acord demostra, però.
que el clima de diàleg obert i sincer sempre és positiu i aca-
ba donant resultats.

El pacte al qual han arribat el COVB i l'HCV s'articula d'en-
trada al voltant de tres aspectes: animals referenciats; va-
cunes i xips, i aplicació d'honoraris. Potser a alguns els sem-
blarà un acord massa limitat, però es tracta al menys d'un
punt de partida que en el futur es podrà ampliar, perquè així
s'ha contemplat i perquè caldrà la col·laboració i aportació
de tots nosaltres per donar continuïtat a aquest nou escenari
de cooperació que sens dubte redundarà en el progrés de la
professió.
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PROFESIO

Un èxit amb vocació
de continu·.lat
LA PARTICIPACIÓ DELS MILLORS EXPERTS I UNA MASSIVA ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC
MARQUEN LA JORNADA SOBRE SEGURETAT ALIMENTÀRIA ORGANITZADA PEL COVB

David Quesada

C
om reacciona el consumidor davant d'u-
na crisi alimentària7 Quina resposta han
de donar els poders públics i el sector
agro,! •' Com s'estan adaptant

les empreses al nou marc normatiu de la
seguretat alimentària? Quin paper poden fer els
professionals per recuperar i mantenir la confiança
dels ciutadans en la cadena aliment, n

Aquestes i altres qüestions van centrar el debat
durant la Jornada Seguretat alimentària: normati-
ves i tecnologia al servei de la qualitat i seguretat
dels aliments del segle xxi" organitzada el 27 de
gener passat pel Col·legi de Veterinaris de Barcelo-
na com a contribució al Cicle de Trobades Interpro-
fessionals del Fòrum Barcelona 2004. Atenent al
prestigi dels ponents i a la massiva assistència de

integrat per profession, i , ontants de
diversos sectors productius, no hi ha dubte que la
iniciativa va ser tot un èxit. i va posar de manifest

•es dels experts per la seguretal .ilimentàna i
la necessitat de d'impulsar nous fòrums de debat

.1 qüestió.
: lomada es va estni tres

grans blocs. En el primer es va parlar del paper que
han de |ugar els organismes de recent creació enca-
rregats de gestionar la seguretat alimentària, tant a
escala nacional com europea. La presència del bri-

tànic Geoffrey Podger, director de l'Autoritai Euro-
: iretat Alimentària (EFSA) i d'Eduard Ma-

ta, director de l'Agència Catalana de Seguretat Al
mentaría (ACSA) va donar especial relleu a aquesta
[ii imera sessió. A continuació, el debat es va orien-
tar envers l'actuació de les empreses agroalimnil.i
ríes davant del nou escenari normatiu imposat per

•ssió dels consumidors. Les intervencions van
mostrar que. en ma|or o menor grau. les empreses
són conscients que els canvis són irreversibles i que
,ii fei un esforç d'adaptació.

Finalment, representants d'empreses de prin
segona transformació van presentar exemples d'a-

le les noves metodologies dirigides a pi o
duir aliments segurs i de qualitat. Conceptes com
APPCC, traçabilitat, auditories del sistema, auto-
i animis en línia. etc. comencen a ser moneda de
curs legal en el si de les organitzacions industrials.

Com a cloenda de la Jornada, el doctor Badiola.
lent de tots els veterinaris espanyols. \

una brillant dissertació en la que va ressaltar un cop
més la important contribució de la professió veteri-
nària a la seguretat alimentària, i va animar als pro-
fessionals a liderar amb una actitud proactiva el
procés que ha de conduir a "reconquerir" la con-
fiança dels consumidors en la nostra cadena ali-
mentària.

A l'esquerra, la taula
d'inauguració de Li
Jornada, amb el president
del COVB, Francesc Mon-
né (segon per la dreta)
i representants del Fòrum.
A la dreta, aspecte de la
sala, on es van aplegar
més ' i ' 1 250 assistent
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Les claus de la Jomada
Els consumidors volen saber
més sobre seguretat alimentaria

A l ciutadà el preocup.i lluí i, en conseqüència, la seguretat ali-

mentària. Per això no tan sols exigeix aliments de qualitat i segurs, si-
nó que també vol rebre Informació veraç sobre crisis alimentàries i salut
pública.

Malgrat que el sistema de producció i control d'aliments és actualment
més segur que mai, incidents de gran repercussió en els darrers anys. en
especial el de les vaques boges, han provocat en el consumidor descon-
fiança envers la cadena alimentària. Els dubtes augmenten quan més ela-
borats estan els aliments, és a dir, quan més industrialitzat és el seu pro-
cés d'elaboració. El gran repte^dels professionals, doncs, és recuperar la
confiança del consumidor millorant les tècniques d'avaluació de riscos i la
seva comunicació pública.

Informació independent
i amb fonaments científics

La ii ifoi mai ió ha de desei ivi ilupai un papei impi H tant en la tasca de re
i li ni la diferència entre el ris< real i el que percep el consumidoi No es

tracta d'una opció, sinó d'una obligació. Per aquest motiu, la políi i li
niiiMH a< ió de tots els agents implii ats en el sistema alimentari ha di
persistent, transparent i accessible, independent i detallada, fonamentada
amb criteris científics. En aquest aspecte, es partei* amb l'avantatge que,
en termes generals, el ciutadà valora pos i infi irmai

dels experts en cas de crisi alimentar 1,1
l.inihé és molt important la coherència a tots els iml <ò és fo-

namental 1,1 coordinat ió entre i"! els estamenl n • . nacionals i in
ternacionals encarregats de gestionar la seguretal
municació lant l'Autoritat Europea (I FSA) corn l'Agèni ta Catalana le Se-
guretat Alimentària han estableri mecanismes peí .1 la partícip.
cooperació de tots els sectors implii ats

La seguretat alimentària
com a factor de competitivitat
r^ri in front al nou mare normatiu • .ïhmentàna. les em-

preses del sector estan implantant sistemes de producció que imple-
mentin l'obligació de l'autocontrol 1 el concepte cíe la granja a la taula, anà-
lisi de perills 1 punts crítics de control (APPCC). mètodes de traçabilitat. au-
ditories del sistema, etc. El grau d'implantació d'aquestes metodologies
varia en funció del tipus d'empresa. Mentre que els grans fabricants 1 cade-
ni-, de distribució ja estan plenament preparats per als canvis que compor-
tarà la nova legislació, la petita 1 mitiana empresa continua en gran pari tre
ballant segons els mètodes tradicionals, tot i que paulatmament va incorpo-
rant noves tecnologies. En general, el sector és conscient que la seguretat
alimentària ha esdevingut un factor de competitivitat comercial.

Sense qualitat
no hi ha seguretat
Per a 1 la qualital • •«. gida pei
clients, les empreses del sector han d'incidir en
quatre as| 1 ontrol de les

l i 1 i m e n t U P

dels procesos d'elaboració 1 establiment de
pràctiques d'higiene: control de la distribució, 1
formai ió del personal. Les estructures de pro-
ducció s'han d'adequai mit|ançan1 disseny
giènu ¡ - i i segun diagi unes de flux amb
menoi quantitat de PCC, i amb sisteme
format» s que permetin gestionar la infom
de f i ' " • . i n ompai tir-la a tots els esta-
meni lel'i pi

La cultiu,1 de la qualitat ha d'impregnar tots
els òrgans de l'o ió, des de ¡

ils tres darrers anys, el sec-
tor ha multiplic al l'e ió, imb la
gener 1 li 'Is cursos de manipuladors d'ali-
meni , le les guies de :
prat tiques I n aquest terreny, els gremis 1 asso-
ciacions empresarials han de temi un paper fo-
namental, ia que ón li entitats que milli •
neixen les necessitats del si

Oportunitats
per als professionals
El nou escenari de la seguretat alimentària tam-
bé obre perspectives per als professionals que
hi treballen, tant per exercir noves responsabili-
tat com per reivindicar el seu important paper
social. Això és especialment significatiu en el
cas dels veterinaris. |a que la seva vessant com a
experts en el control de la qualitat 1 seguretat
dels aliments fins ara ha estat poc coneguda per
la societat. El compliment de la normativa, la im-
plantació de sistemes de seguretat alimentària 1
la formació especialitzada del personal a les em-
preses està generant una creixent demanda de
professionals titulats. Per coneixements, vocació
1 experiència, els veterinaris són els professio-
nals més ben situats per reivindicar el seu prota-
gomsme en la producció d'aliments de qualitat 1
segurs, sense menystenir, òbviament, l'aportació
d'altres col·lectius. Cal que els veterinaris adop-
tin una actitud proactiva per transmetre aquest
missatge a la societat.
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PROFESSIÓ

ENTREVISTA A GEOFFREY PODGER, DIRECTOR DE L'AUTORITAT EUROPEA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA

"El debat sobre la seguretat
alimentària ha de ser obert"

Va ser sens dubte una de les es-
trelles de la Jornada organitza-
da pel COVB. Després de dirigir

l'Agència d'Estàndards Alimentaris
(FSA. en les seves sigles angleses), el
britànic Geoffrey Podger va assumir
l'any 2002 la direcció executiva de
l'Autoritat Europea de Seguretat Ali-
mentària (EFSA). La seva presència a
Barcelona va servir per conèixer amb
més detall l'estructura i els objectius
d'aquest nou organisme, encarregat
de gestionar la seguretat alimentària
en la Unió Europea.

Quin és el model de funcionament de
l'Autoritat Europea?
La funció general de l'EFSA és pro-
porcionar a la Comissió Europea una
avaluació del risc d'àmbit científic en
relació amb la seguretat alimentària i
la sanitat i el benestar animal. En
aquest sentit, es segueix el model
alemany, segons el qual l'avaluació
del risc resta separada de la seva
gestió.

Una altra important característica
de l'EFSA és la seva independència
de qualsevol control polític. L'Auton-
tat no forma part de la Comissió Eu-
ropea, i al contrari de la majoria d'a-
gències europees, el seu comitè exe-
cutiu no està integrat per repre-
sentants dels estats membres, sinó
per membres nomenats individual-
ment per organismes públics, el sec-
tor industrial o procedents dels esta-
ments científics o de les associacions
de consumidors.

Com incorporarà l'EFSA les aporta-
cions dels diferents sectors implicats
en la seguretat alimentària?
L'Autoritat es va crear de forma espe-
cífica per recuperar i mantenir la con-
fiança de la comunitat científica, les

"L'avaluació del risc
requereix una
coordinació estreta
amb les autoritats
nacionals"

organitzacions de consumidors i la in-
dústria alimentària. Fins al moment,
els esforços de l'EFSA en aquest te-
rreny s'han limitat a reunions intro-
ductòries i declaracions de bones in-
tencions. Tanmateix, a finals del pro-
per mes d'octubre donaren un im-
portant pas endavant quan es reunim
amb una àmplia representació d'a-
quests sectors a Ostende (Bèlgica)
per discutir com es poden implicar en
el procés d'avaluació dels riscos i de
formulació dels missatges als consu-
midors. Crec que en aquest aspecte
l'Autoritat té moltes oportunitats per
fer una tasca innovadora.

L'EFSA només actuarà en casos de
crisis alimentàries, o tindrà capacitat
d'iniciativa pròpia?
Malgrat que òbviament la nostra priori-
tat serà fer front a possibles episodis
de risc relacionats amb la salut públi-
ca, una part important de la nostra ac-
tivitat també la constituiran les tasques
auto-imposades. Hem de preveure els
nous riscos emergents i ser capaços
de respondre a qüestions que no for-
min part de l'actualitat més immediata.
Per exemple, el comitè científic està
examinant actualment els riscos possi-
bles relacionats amb els aliments no
convencionals i amb la presència de
substàncies genotòxiques carcinòge-
nes presents en proporcions molt bai-
xes que abans eren indetectables.

Quina col·laboració establirà l'Autori-
tat amb els organismes nacionals en-
carregats de la seguretat alimentària?
L'avaluació del risc i la seva comunica-
ció són tasques que requereixen una
coordinació estreta amb les autoritats
nacionals, perquè son elles les que
disposen dels millors recursos per la
comunicació en llurs propis països.
Per altra banda, les diferències cultu-
rals fan que les qüestions de seguretat
alimentària no necessàriament des-
pertin el mateix interès en cada país.
Finalment, si volem establir una políti-
ca coherent sobre seguretat alimentà-
ria en tota la Unió Europea, hem d'arn-
bar a un acord amb els organismes
nacionals sobre la millor interpretació
científica i el tipus de missatge que
hem de transmetre d'entrada.

Com ha de ser la informació sobre
seguretat alimentària que es doni al
consumidor des de les instàncies
científiques?
La gent està interessada a rebre infor-
mació científica i experta. Però el nos-
tre missatge ha de ser persuasiu, hem
de mirar de guanyar la confiança dels
consumidors. No podem utilitzar l'ar-
gument que "nosaltres som els ex-
perts i ens heu de creure". La nostra
obligació és fomentar un debat el més
ampli i obert possible per trobar punts
en comú entre científics, legisladors,
industrials i consumidors.
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Una exigència de la societat
Francesc Monné.
President del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB)

Lu'accés a
uns ali-

.ments de
qualitat i se-
gurs és una
exigència de la
societat mo-

derna. Amb independència de l'abast
real dels riscos alimentaris que puguin
percebre els ciutadans, el sector agroa-
limentari i els professionals que hi tre-
ballen estem obligats a respondre a
L'èxit delaJornada

L'èxit de la Jornada organitzada pel
COVB el passat 27 de gener, en el
marc de les Trobades Interprofessio-
nals del Fòrum 2004, demostra l'inte-
rès que el tema de la seguretat alimen-
tària desperta entre la societat i els
professionals. Més de 250 assistents,
una sala plena a vessar, la participació
dels millors experts en representació
de l'Administració i la indústria, una
presència significativa d̂ Js mitjans de
comunicació.,. Tots aquests fets avalen
l'oportunitat d'organitzar un fòrum de
debat per compartir idees i experièn-

cies al voltant de la seguretat alimen-
tària.

Encara que totes les ponències van
expressar punts de vista interessants.
vull destacar sobretot les interven-
cions dels màxims dirigents dels orga-
nismes responsables de la seguretat
alimentària a escala local, regional i
europeu. Tant Xavier Llebaria. director
de l'Institut Municipal de Seguretat Ali-
mentària i Salubritat de Barcelona,
com Eduard Mata. director de l'Agèn-
cia Catalana de Seguretat Alimentària i
Geoffrey Podger, director de l'Autoritat
Europea de Seguretat Alimentària (EF-
SA). van aportar una informació valuo-
sa sobre els hàbits alimentaris dels
ciutadans, com s'està adaptant la in-
dústria al nou marc normatiu i quin ha
de ser el paper de les entitats encarre-
gades de gestionar i comunicar la se-
guretat alimentària.

La presència de representants de
l'Administració i de professionals d'al-
tres sectors també va servir per reivin-
dicar l'important paper del veterinari
en l'aplicació del concepte de la gran¡a

a la taula. Els veterinaris hem d'aprofi-
tar aquestes oportunitats per reclamar
a les autoritats i als empresaris la ne-
cessitat d'incorporar nous professio-
nals en els municipis i la indústria en-
carregats de dissenyar, aplicar i con-
trolar mètodes de producció i
comercialització d'aliments de qualitat
i segurs; i de pas, transmetre a la so-
cietat la nostra aportació en tot aquest
procés. Com va dir el doctor Badiola
en la cloenda de la Jornada, els veteri-
naris som. per formació i experiència,
els professionals més ben preparats
per assumir el protagonisme de la se-
guretat alimentària. La Jornada del 27
de gener va servir per fer un important
pas endavant en aquesta línia.

L'èxit de la Jornada
avala l'oportunitat
d'organitzar un fòrum
de debat al voltant de la
seguretat alimentària

Nemutin Premix
Premezcla medicamentosa

lIamullna hldrógano lumara'[o 12,35 %

Presentaciones: 1,6 y 2 f l
• Hay. num. 8-/88 Nal



El sector flequer, amb
la seguretat alimentaria
EL PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ASSOCIACIONS DE GREMIS DE FLEQUERS
DESTACA LA NECESSITAT DE DIÀLEG PER GARANTIR L'APLICACIÓ DE LA NOVA NORMATIVA

Text: Cristina Mas

L
nplantació de la legislació sobre se-

guretat alimentària ha suposat un canvi
revolU' n les pràctiques consue-

tudinànes d'un sector que en qu¡ iranta mil
,s d'història pràcticament no ha patit

intoxicacions" ; ts termes s'expressà
largues, president de la Federació Catalana

d'Associacions de Gremis de Flequers en les |or-
nades sobre Seguretat Alimentària H tzades
el 27 de gener pel Col·legi de Veterinaris de
Barcelona en el marc del Fòrum Barcelona 2004.

I un públic multidisciplinar format per
representants de l'administració, de les empre-
ses productores, de la indústria transformado-

Is veterinaris i dels tècnics en higiene i ins-
pecció dels aliments, el president va lamentar
que la Diputació de Barcelona fos l'única admi-

: i col laborar en l'edició de la guia,
i va agrair el seu suport per difondre-la entre els
responsables dels serveis d'inspecció munici-

le la pi -iiii 1.1 1 largues va reivindicar un
recolzament per part de la resta d'admi-

acions en l'esforç del gremi per afavorir l'a-
ó dels nous requisits legals en matèria de

seguretat alimentaria.
BUSCANT L'ENTESA
"El forner no entén que se'l sotmeti a una ins-
pecció estricte i no hi hagi cap control, per
exemple, sobre els forns que estan instal·lats a
les gasolineres", destacà Llargues, i va repassar
davant dels assistents les característiques eco-

d'un sector de micro-empresa que
s'enfronta a grans competidors. El representant
dels forners va recordar que "no és viable tra-
duir literalment la llei nord-americana i portar-la
a Brusel·les". perquè la reahl.it del sector ali-
mentari europeu és molt diferent. Va concloure
que en àmbits de producció artesanal corn la

l'aplicació efectiva de les normes de segu-
retat . ii ia només pot ser fruit del diàleg.
"Si els veterinaris i inspectors apliquen taxativa-

i i normativa, poden provocai un i ataclis-
me —va advertir—, el principal és parlar-ne, en-
tendre'ns i arribar a un acord".
08

La responsabilitat
de la feina ben feta
En el decurs de la discussió es van abordar
les dificultats que afronten els forners per
controlar l'origen dels productes amb què
treballen. Llargues va posar sobre la taula
l'exemple del blat:"El mes d'octubre ja no
queda blat a casa nostra, entre d'altres co-
ses perquè no es paga prou bé als pagesos.
No podem saber d'on ve la farina amb què
treballem ni quins additius porta i si patim
una contaminació ja podem plegar, perquè
no podem anar-nos-en a d'altres països,
com fan les multinacionals". "És per això
que els primers interessats a fer les coses
ben fetes som nosaltres", va concloure. El
president dels flequers catalans apel·là a la
corresponsabilització dels sectors implicats.

Andreu Llargues, president

de la Federació Catalana

d'Associacions de Gremis

de Flequers.
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JUAN JOSÉ BADIOLA. PRESIDENT DEL CGCVE

"Els professionals han de
convèncer els consumidors
que estan al seu costat"

La cultura dels aliments,
del que suposa conèixer
llur origen i com s'elabo-

ren, tendeix a desaparèixer en
una societat urbana cada ve-
gada més allunyada de les
fonts de producció dels ali-
ments. El consumidor mit|à no
té cadena alimentària. i Aque
genera desconfiança envers la
cadena alimentària. Aquesta,
per altra banda, s'ha sofisticat
i global itzat. i això ha introduït
elements de risc. De les més
de 200 zoonosis que es conei-
xen, només s'ha pogut controlar fins ara un nombre reduït. El
gran repte dels professionals és retornar la confiança als
consumidors i satisfer la seva exigència d'aliments segurs i

de qualitat.

FI consumidor del El concepte

LI LUIDUIIIIUUI UCI g | o b a | de la

medi urbà ha perdut gramaaiatauia
, ii i i i. que impregna

la cultura dels aliments, ei nou marc de
i i oonon la seguretat ali-

esconfiançaenla mentsup o sar dedesconfiança en la
cadena alimentaria

S L ) p° s a r un ele-
ment de reforç
p e r ais veten-
naris, entre

d'altres motius perquè amplia el seu camp d'actuació. Els pro-
fessionals han de convèncer els consumidors que estan al seu
costat, i ho han de fer d'una forma proactiva. sense esperar a
reaccionar en moments de crisi.

MAITE PALAT. COORDINADORA
DE FORMACIÓ CONTINUA DE MERCABARNA

"Faltaven el sector primari
i els consumidors finals"

La jornada es va iniciar donant a conèixer l'Autoritat de
Seguretat Alimentària de la mà del seu director. Geoffrey
Podger. fet que considero de significativa rellevància ja

que Barcelona era una de les ciutats candidates a acollir la
seva seu.

Les ponències que a continuació es van anar desenvolu-
pant van posar de relleu la creixent importància que la segu-
retat alimentària ha anat adquirint a les empreses del sector
secundari i terciari, la voluntat de ser rigorosos i l'esforç que
això suposa principalment per a la petita i mitjana empresa.

Tanmateix, vaig trobar a faltar representació dels dos es-
glaons de la cadena alimentària que no s'haurien de deixar de
banda, el sector priman i els consumidors finals.

JOSEP ROCA, PRESIDENT DASOVAC CATALUNYA

"Una iniciativa que estimula
l'exigència del sector"

La seguretat alimentària és
avui una de les qüestions
que més interès desperta

entre la societat, |a que consu-
mir aliments és una necessitat
imprescindible per a tots.

Els aliments es produeixen
en el sector primari. Des d'a-
quest sector, pensem que hi
ha alguns aspectes de la segu-
retat alimentària que no es
van reflectir prou en la lomada
organitzada pel COVB. És molt
important tenir en compte on
s'han produït els aliments i
a l s criteris de lconsumidoreuropeu
tat; en definitiva, si s'han elaborat d'una manera adequada als
criteris del consumidor europeu.

De totes formes, felicito al COVB per aquesta jornada que
contribueix a estimular i millorar el nivell d"exigència de totes
les empreses que participen en la producció, elaboració i dis-
tribució dels aliments. Crec que l'acte va servir per aportar in-
formació molt interessant per als consumidors, que som tots,
i tenim el dret de rebre la informació amb la màxima claredat
i transparència sobre els productes que consumim.

GABRIEL SEGURA. VETERINARI I ASSESSOR HIGIENISTA

"Espero que s'organitzin
altres jornades similars"

Agrans trets, sobre les conferències, vaig trobar la del di-
rector de l'EFSA, Geoffrey Podger, molt política, del tipus
presentació de l'Administració europea. En canvi, la del

director de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària,
Eduard Mata, em va semblar molt correcta i interessant, des
del punt de vista de com entén la seguretat alimentària la so-
cietat catalana.

Pel que fa a les taules rodones, en general també em van
semblar correctes, tot i que crec que no hi havia massa unifor-
mitat en els temes que van presentar els diferents represen-
tants de cada sector. Penso que hagués estat més interessant
que cada representant d'un sector hagués exposat amb clare-
dat els avenços i les dificultats que tenen per aplicar les exi-
gències normatives en seguretat alimentària, i alhora, com ho
plantegen per vendre-ho al consumidor. De fet. és el que em
pensava que parlarien tant en la primera taula rodona com en
les dues de la tarda, atenent al títol del programa.

Sobre la cloenda del Dr. Badiola. la vaig trobar una mica llar-
ga i sense massa novetats. Potser hagués estat millor que ha-
gués donat una conferència.

També vaig a faltar un conductor que animés el col·loqui.
Però en general, vaig trobar correcta la iniciativa del COVB i es-
pero que se n'organitzin d'altres similars.
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ANIMALS DE COMPANYIA

Traumatología:
materiales y métodos
UNA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE OSTEOSÍNTESIS QUE PUEDEN APLICARSE A LOS
DISTINTOS TIPOS DE FRACTURA QUE SE PRESENTAN EN LA CLÍNICA DIARIA

Texto: Josep de la Fuente. Resumen de su conferencia pronunciada en el COVB el 3 de diciembre de 2003

L
os sistemas de osteosíntesis de que
dispone el veterinario clínico para el
tratamiento de las fracturas son los cer-
claies. las aguias de Kirschner, los tornil-
los de tracción, los fiadores externos y

las placas. Estos sistemas pueden emplearse
tanto de forma aislada como en combinación. A
continuación se ofrece un repaso a las <
terfsticas y el empleo de cada sistema.

LOS CERCLAJES
Se trata de hilos maleables de acero inoxidable de
distintos diámetros (0.4 mm. 0.6 mm. 0.8 mm. 1
mm, 1,2 mm. etc.) que se utilizan para estabilizar
fragmentos óseos. Generalmente, este sistema de
osteosíntesis no se utiliza de forma aislada, sino

¡e utiliza en combinación con agujas de
kirschner. fiadores externos o placas.

En el momento de colocar estos cerclajes es
importante tener en cuenta que los dos extremos
del hilo han de enrollarse uno sobre el otro, ya que
de lo contrario actuaría como si se tratara de un
nudo corredizo. También hay que tener en i uenta
que tras tensar y cortar los extremos del cerclaie
hay que deiar colocados dichos extremos de for-
ma que no lesionen los teiidos circundantes, es

1
<
1

decir que hay que doblarlo sobre el propio hueso.
Si bien I,i lililí/,it ion de estos cerclajes es muy

sencilla, en ocasiones pueden provocar dolor en
el caso de que exista cierto movimiento entre el
implante y el hueso. Poi ello, Mempre que sea
posible es conveniente utilizar otros sistemas de
osteosíntesis como por ejemplo los tornillos de
trace ¡'

AGUJAS DE KIRSCHNER
Y CLAVOS DE STEINMAN
Se trata del mismo tipo de implante, y la únii .i
diferencia consiste en su diámetro. Las aguias
ilc Kirsi hnei tienen diámetros de hasta 3 mm, y
los clavos de Steinman tienen diámetros a par-
tir de 3,5 mm.

|i i forma intramedi i
lar, es decir, que quedan ubicadas en el interior del
canal medular, aunque en otras ocasiones pueden
utilizarse de forma oblicua atravesando las corti
cales del hueso. En el caso de utilizarlas de forma
intramedular. si bien lo más sencillo es colocar
únicamente una aguia gruesa en H interior del
canal medular, es conveniente colocar dos o tres
agujas aunque éstas sean de un diámetro más

•ño. De esta forma se consiguen evitar los

De izquierda a derecha,
ejemplos de colocación
de las agujas
intramedulares, el fijador
externo y la placa DCP.
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Los tornillos de tracción se
utilizan para estabilizar
dos fragmentos óseos y fa-
cilitar Ui compresión intei
Fragmentaría entre ambos.

movimientos de rotación en el foco de frai tura,
cosa que no se consigue cuando se utiliza úi
mente una aguja mtrameiliilai

Otra forma de utilizar estos implantes es
colocándolos de forma en iz ida, poi e
medial de la frai tura y el otro por el lado Ia1
De esta forma, las agujas atraviesan las dos cor-
ticales, la proximal y la distat, hecho que le
fiere cierta estabilidad a la fractura i I.I\ que h
ner en cuenta que. por lo genei.il. este tipo de ¡m
plantes no mantieneii los fragment>•• •

lóviles, sino que siempre permiten
cierta movilidad, de ahí <IMI' radiológii amenté
siempre observemos la formación de un
hipertrófii o

Este tipo de implantes sólo están mdii ados en
casos de fi icturas simples, es decir de di >•• frag
mentos. En el caso de frai turas múltiples o con-
minuta habrá que utilizai otro tipo de implantes
como los fijadores extemos o las placas.

LOS FIJADORES EXTERNOS
Se trata de una combinación de agujas de
Kirschnei y de rótulas. Los más frecuentemente
utilizados son los de tipo I y los de tipo II. La dife
rencia entre uno v oti.> i onsiste en que el tipo
sólo tiene una barra conectara, es decir, que las
agujas transfixiantes sólo quedan fijadas por el
Lulo lateral con una barra conei tora í n i ambio,
el tipo II tiene dos barras conectaras, una en el la

iteral y la otra en el lado medial, poi ti
las agujas transfixiantes quedan fijadas tañí
lii,límente i orno medí,límente. Por ello, es fái il
i li ii li icir que es mucho mas estable una i < >i ifigí
ración del tipo II que una del tipo I \ poi ello
siei ipre que sea posible utilizaremos un ipdor
externo tipo II.

Existen unos casos corn retos en los que no se
pueden utilizai fijadores externos del tipo II. que
es en casos de fracturas de húmero y fracturas de
fémur, ya que allí la barra conei tora medial ro; arfa
con el tórax o con el muslo contralateral. En estos

casos se utilizará un fiador externo tipo I. utilízan-
os casos n antes con

i. para aui ne itai > i' • i la estal lilii tai i
Los fiadores externos en general están espe-

cialmente ¡nili' adiis i'n casos <le frai turas abiei
tas (contaminadas) y en casos de frai I
un grado de conminución muy alto, optando en

isos poi realizai una osteosintesrs de tipo
bioh \i:ii a, en donde únii amenté se estabilizan el
fragmento proximal il. y el resto de I

nto se dejan sin toi
forma su posible desvascui.;1

guientemente, ¡ n secuesi óseo.

LAS PLACAS
Se trata ' i ^ la utiliz n de placas y tornillos.
Éste es el listema de osleosíntesis que propor-
ciona más estabilidad .1 la fractura, pero tam-
I liéi 1 os el sistema más laborioso y que más
cisión \ gr¡ id* : e| 1 reí imere en el mon n n
to de su utilización. Existen distint, i is de
placas y tornillos: 1,5 mm. 2 mm. 2.7 mm. 3,5
mm, 4.5 mm, aunque h s que más se
utilizan en pequeños animales son los implantes
de 2,7 mm y 3.5 mm.

EL TORNILLO DE TRACCIÓN
Se utiliza cuando se quiere por un lado estabilizar
dos fragmentos óseos y. además, se quiere que
• ntre dichos fragmentos exista una compresión
ni. 1 fragmentaria. Esta función se busca espe-

> ialmente en casos de fractura articular, va que
en estos casos, además de ni,inteiiri lo: fi
nentos articulares estables, hay que eliminar to

talmente el espacio entre dichos fragmentos y
|ue ii. 1. eiios coincidí! de forma perfecta, ya

que. de lo contrario, se producnu a corto o
medie plazo una lesión degenerativa Al igual que
lo que se ha o imentado - on los cerclajes. este
sistema de osteosíntesis no suele utili
forma aislada, sino que se utiliza más bien corno
complemento a un fijadoi exteinoo a una plai 1

Los fijadores
externos
están
Iencasos
en casos
cie abiertas
abiertas o
con una alta
conminución

Las placas
ofrecen más
estabilidad
a la fractura,
pero
también
requieren
una mayor
precisión
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Emergència dels pacients grans
AMVAC DEDICA EL SEU XXI CONGRÉS A LA MEDICINA I CIRURGIA EN GERIATRIA

Del 5 al 7 de març tindrà lloc al Centre de
Convencions Nord del Parc Firal Juan Car-

le Madi ¡d el XXI Congrés de l'Associa-
ció Madrilenya de Veterinaris d'Animals de Com-
panyia (AMVAC), VetMadrid 2004. L'acte dedica-

>eva programació científica a un àmbil de la
veterinària clínica cada vegada més important: la
medicina i cirurgia en genatria. Oncologia, infec-
ción' irell excretor, patologies de l'ull, dia
betis i problemes articulars seran alguns dels te-
mes a tractar durant les tres |ornades. per mitjà

onències, seminaris i taules rodones,
Com \a és habitual, el congrés de l'AMVAi

drà un gran suport científic i comptarà amb la
participació de reconeguts professionals nacio-
nals i estrangers. Cal destacar, entre d'altres, al
Dr. David Vail, professor de Medicina Interna /
Oncologia Veterinài la a la Universitai de Wiscon-
sm-Madison (EUA). la Dra Theresa Fossum. res-
ponsable del Servei de Cirurgia a la Universitat A
& M de Texas (EUA). Enrique Ynaraja. doctor en
Veterinària per la Universitat Complutense de
Madrid, i la Dra, Virginia Luís Fuentes, professo-

Medicin.: mver-
sitat Estatal d'Ohio (EUA).

L'apartat científic es veurà complementat per
l'exposició comercial, amb la presència de més
de 40 empreses del sectoi que oferiran les da-
rreres novetats en productes i serveis. També
s'han previst |ornades per als auxiliars de clíni-
ques, durant les quals es tractaran temes com
les peculiaritats anestèsiques i els programes
d'alimentació dels pacients geriàtrics,

ACTIVITATS PARAL·LELES
Per fer més atractiva l'assistència al Congrés,
els orgamtz.nl<>r, han previst un •><¡gilil d'ai tivi
tats paral·leles, tant científiques com de lleure.
Una d'elles serà la cinquena edició de la traves-
sa científica, que consisteix en encertar la res-
posta correcta a una sèrie de qüestions plante-
lades en dotze cartells. Els visitants de l'exposi-
ció comercial podran participai en el sorteig de
regals. Per compaginar la participació en el
Congrés amb la vida familiar, els dies 6 i 7. cap
de setmana, els assistents podran portar llurs
fills perquè s'entretinguin amb activitats lúdi
ques. Finalment, el dissabte 6 de març al ves-
pre tindrà lloc el tradicional sopar espei tai le a
la sala La Riviera.

PER A MÉS
INFORMACIÓ
www.amvac.es

Cooperació amb Iberoamèrica

E i isat 6 d'octubre de 2003 es va inscriu
re al Registre Nacional d'Associacions del
Ministeri de l'Interior la Federació Iberoa-

mericana d'Associacions Veterinàries d'Ani-
mals de Companyia (FIAVAC) Amb aquest trà-

<;s va iniciar el projecte d'una
federació que englobi les associa-
cions de veterinaris d'animals de
companyia d'Amèrica del Sud. Por-
tugal i Espanya.

El procés de creació d'aquesta
entitat va donar les seves primeres
passes en una reunió entre repre-
sentants de deu països durant el
congrés mundial que va tenir lloc a
Granada l'any 2002. La trobada,
promoguda per l'Associació de Ve-
terinaris Especialitzats en Petits Animals d'Es-
panya (AVEPA). va sentar les bases ideològiques
i de compromís dels participants.

Actualment, la FIAVAC compta amb vuit asso-
ciacions fundadores, en representació d'Argenti-

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA

DE ASOCIACIONES VETERINARIAS

DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

na. Brasil. Xile, Colòmbia, Equador, Espanya,
Mèxic i Portugal. I a ¡unta directiva està presidi-
da per Francesc Florit, ex-president de l'AVEF'A. i
l.i si ¡va seu s'ha establert a la de l'AVEPA. al pas
seig de Sant Gervasi de Barcelona.

Entre els ob|ectius de la FIAVAC
destaquen el foment d'associa-
cions nacionals veterinàries d'ani-
mals de companyia en els països
del seu àmbit d'actuació que enca-
ra no comptin amb una entitat d'a-
quest tipus: l'establiment de rela-
cions de col·laboració amb institu-
cions i organismes internacionals
que promoguin el desenvolupa-
meni de les ciències veterinàries
en els animals de companyia; la

promoció de projectes de formació per a veteri-
naris; la celebració d'un congrés anual, en coin-
i idència amb el congrés nacional d'un dels so-
cis, i la creació i difusió de fòrums de debat a
través d'Intemit

PER A MÉS
INFORMACIÓ
FIAVAC
Tel, 93 253 15 22
secretariaPfiavac.org
www.fiavac.org
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CI TOPAT
V E T E R I N A R I A

SERVEI D'ANATOMIA PATOLÒGICA

Biòpsies, Citologies i Necròpsies

Dermatopatologia

Neuropatologia

Patologia Respiratoria

> Patologia Digestiva

Nefro pato logia

> Patologia Oncològica

> Patologia Endocrina

Patologia Limfoide

Patologia Osteoarticular

> Patologia Aparell

> Reproductor

> Patologia forense

Servei de recollida de mostres en clínica.

Emissió de resultats en 24-36 hores.

Servei de Macro i Microfotografia.

> Tincions Especials i d'Immunohistoquímica.

Servei de Necròpsies Clíniques i Forenses

CITOPAT VETERINARIA S.L

C/Font del Remei 28-30, bxs. 08023 Barcelona Tlfs. 93 285 20 91
citopatv@entorno.es Horari d'atenció: 9.30-14 i 16.30-19.30



ANYIA

El paper de la dieta en
el tractament de la CIF
LA COMBINACIÓ D'UNA ALIMENTACIÓ HUMIDA, ELS CANVIS AMBIENTALS I L'ADMINISTRACIÓ
DE FÀRMACS CONSTITUEIX LA MILLOR TERÀPIA CONTRA LA CISTITIS INTERSTICIAL FELINA

Text: Albert Lloret. UAB

™™ n els últims anys ha quedal plenameni
demostrat que la causa més freqüent

~ : ilaltia o signes de les vies un-
iries baixes en gats (FLUTD. són les

^ _ sigles angleses utilitzades per tots) és
una nflama liopàtica >'nse que
se'n pugui determinar la causa. El nostre diag-
nòstic en aquests casos és de FLUTD o cistiti

En estudis fets als EUA en la dècada dels 90.
va quedar demostrat com les cistitis idiopàtiques
repri- idament el 70% dels ca
Altres causes freqüents són l'urolitiasis (càlculs o

•) i els taps o p/ugs uretr.ii. A i del
infeccions bacten-

M i< li - M |i lents en els gats. excepti ian1
iq Us amb anomalies .: i |ues. amb im-

munodeficiències o bé aqu
duretrostomia penneal. Les neoplàsies, al
teracions anatòmiques congènites i les malalties

lògiques són causes molt poc freqüents de
signes de vies urinàries baixes en els g ii

Els episodis de cistitis idiopàtica en els gats po-
den ser aguts o crònics, esporàdics o molt fre-
qüents, i generalment remeten es| iment
en un màxim de 7 dies. sigui quin sigui el tracta-

I prescrit. Òbviament, el diagnòstic s'obté
per exclusió de la resta de causes di
clínics de vies urinàries baixes: infeccions, uroh-

neoplàsies i alteracions anatòmiques.
En aquests últims any, s'han realitzat nom

brosos estudis en els quals s'han trobat moltes
similituds entre alguns gats amb cistitis id-

: intersticial en les persones.
És per això que alguns investigadors pensen
que es tracta de la ma' iltia. però en

ispècies.

Per confirmar el diagnòstic
de cistitis intersticial felina
és imprescindible l'ús de la
cistoscòpia

No obstant, peí confirmai el i liagni istii • li
titis intersticial felina (CIF) és imprescindible l'ús
de la cistoscòpia, tal com passa en l'espècie hu-
mana En aquests gats. tí| ih ameni s'ol ISI
petèquies en la submucosa (glomerulacions)
després de distendre la bufeta amb una pressió
d'aigua de 80 cm. En pocs centres es diS|
d'un equip de cistoscòpia adequat per les vies
urinàries felines i, per tant, en la maiona de ca-
sos, el nostre diagnòstic en els gats és el de
"cistitis idiopàtica. podent-se tractar d'un cas de
CIF". S'ha evaluat també la hipòtesi que algunes

]i ii ;s fi issii i • • p e r ii ifi '

cions víriques de les vies urinàries. S'ha indenti-
Herpesvirus i Calicivirus en l'orina i en els
uretrals d'alguns gats amb • ígi íes de cisti-

tis, encara que no s'ha pogut demostrar mai la
relació causa-efecte d'aquesta troballa. Avui en

: mtinua nt una ino ígnita si els virus
són causa de cistitis en gats.

FACTORS DE RISC
Els factors de risc més importants de patir CIF
són l'obesitat, la vida sedent. n i, i i r. ilimentació

i amb meniar sec. ilmeni si
s'administra de forma racionada en lloc d'ad libi-
tum. L'edat més habitual de presentació és en-
tre 2 .i (. anys i és pot freqüeni que afei ti g it:
menors d'un any. Altres factors de risc són la
raça (els siamesos tenen menys risc que els
perses), l'esterilització i l estai ionalitat, ¡a que
sembla ser que hi ha més casos a l'hivern.

En els nombrosos estudis que s'han realitzat
sobre la fisiopatologia de la ( if s'han iioh.it al
teracions en factors locals en la bufeta de l'ori-
na, com poden ser la disminució dels gltcosa-
mmoglicans urinaris, l'augment de la permeabi-
litat de la pared vesical i fenòmens d'inflamació
neurogènica i mediada per mastòcits. Altres es-

in centrat en les alteracions en el sis-
tema nerviós autònom, trobant un increment
significatiu de l'activitat simpàtica en la bufeta
en el1 imb CIF, i com pot influir l'estrès

a causa o factor predisponent als episodis
de cistitis. De fet. clínicament és cert que hi ha
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gats en els que es pot identifii .11 una situai ¡1
d'estrès ambiental prèvia .1 l'episodi de cistitis.

Actualment no existeix un tractament eficaç i
definitiu per la CIF, però sí que es poden donai
diverses reí omanacions que poden millorar la
situació del gat, basades en canvis en la dieta,
en modificacions en l'ambieni del gal i en el
tractament farmacològic.

CANVIS EN LA DIETA
S'ha demostrat que els gats amb CIF poden
millorar considerablement si s'alimenten exi lu
sivament amb menjars humits, sempre i quant

• sigui acceptat pel gat 1 no impliqui un fa< toi
d'estrès afegit. En un estudi es demosti.i com el
pen entatge de rei idives de > istil I .
del 39% davant d'un 11% en gats alimentats ex-
clusivament amb dieta seca 1 humida, respecti-
vament L'increment de l'íngesta d'aigua és un
factor beneficiós en la CIF 1 l'alimentació amb
dietes humide-. \a fa augmentai el pen entatge
de líquid ingerit. Totes les'Vnesures que puguin
facilitar que el gat begui més aigua es poden
considerar, fins 1 tot l'ús de extractes que donin
un saboi determinal que potenciï l'ingesta
d'aigua (tonyina, carn 1

És ben conegut que el tractament dietètic és el
i-,1.11 fonamental pel tra< tameiit 1 preveni ió dels
casos d'urolitiasi. ja sigui d'estruvita 0 d'oxalai
càlcic. No obstant, una concepció errònia és que
la presència de ei istalls en el sedimeni urinari és
causa de cistitis. S'ha demostrat que els cristalls
no lesionen l'epiteli vesical i que molts gats sense
signes de cistitis poden teniï 1 1 istalls en el sedi-
in.Mil ni in. 111 Pel contrau, in ha molts gats amb
1 1 ,litis idiopàtica que mai no presenten crisi
en el sediment. Es considera, doncs, que els
cristalls no són causa de cistitis. La importància
dels cristalls en un sediment és que indiquen un

l'urolitiasi 0 bé indiquen el tipus de càlculs si
el gat té urolitiasi. La prescripció de dietes ac íi lit
icants (per estruvita) de forma a en
tots ois gats amb cistitis no es considera correcta
ja que si l'orina ja és àcida, no hi ha beneficis
d'acidificar-la més i, a més, pot augmentar el
de forma 1 > de < àlculs d'oxalai 1 àlcic. De fet, hi
ha un estudi que suggereix que les dietes acidifi-
cants poden incremental l'activitat de les 11
sensitives de l'uroteh. fet que no interessa en un
gat amb CIF. La dieta més adequada en els gats
amb cistitis (sense urolitiasi) s'ha d'individua
litzai segons les alterat ions trobades en l'anàlisi
d'orina 1 el sediment.

CANVIS AMBIENTALS
La reducció de tot allò que pot suposar un es-
très ambiental pel gat és beneficiós en el tracta-
ment de la CIF. S'ha de tenir especial ateni ió a
la neteja de les caixes de sorra, la facilitat d'ac-
cés 1 evitar que estiguin en localitzacions que el
gat pugui evitar anar-hi. En cases amb més d'un

gal s'ha '.l'intent.11 que hi hagi plats - lixe pei
a cada gat, 1 en gats amb vides molt seden-
tàries, intentar potenciar-ne el joc 1 l'activitat.
1 stà en estudi l'efei tivitai <le l'ús de ferom<
i.ii 1,ïls felines en el tractament de la CIF degut al
seu efecte reductor de l'angoixa 1 l'estrés que
permei una millor adaptació del gal a situa - ins
d'estrès ambiental.

TRACTAMENT FARMACOLÒGIC
Un. I |ue en els darrers anys s'ha
evalu.ii en el tractament de la CIF és un antide-

in ti ii í< Ni aro 'tTitMi.it amiti iptilina. Aquest
fàrmac té múltiples propietats, des de l'efecte
antiinflamatori 1 .malgèsic, a accions antico-
linèrgiques i evitant la degranulació de mastò-
cits. fins a la disminució de l'estimul noradrenèr-
gic del sistema nerviós central. Totes elles són

ons potent ialment beneficioses en el tracta-
ment de la IIII l'amiti iptilina s'ha demostrat
que redueix els signes clínics greus 1 crònics en

mili CIF (73% dels gats en un estudi) en-
cara que no ha de ser considerat com un tracta-
ment d'elecció 1 únic que substitueixi les modifi-

ques 1 ambient
Un altre tractament que s'ha estudiat és l'ús

de glicosaminoghcans (GAG), encara que és poc
tiu en persoi I ntersticials 1 no

In ha resultats concloents de l'eficàcia en gats
amb CIF,

En conclusió, el tractament o les modit
cions en la dieta tenen una gran importància en
el maneig de la la cistitis idiopàtica 0 CIF en els
gats, així com en els casos d'urolitiasi 0 forma-
ció de p/ugs uretrals, En la CIF. la combinació
d'una dietj humida juntament amb canvis ai
entals 1 amb l'admini ;ti imitriptilin;
avui dia. el milloi tractament que podem ofem
L'ús de dietes acidificants en gats amb CIF que
tinguin l*oi ina amb pH ali all 0 moll saturai I
cristalls d'estruvita, disminueix el risc de forma-
ció de plugs 0 càlculs d'estruvita, causes fre-
qüents d'obstruccions uretrals.

L'alimentació
amb dietes
humides fa
augmentar
l'ingesta
de líquid,
un factor
beneficiós
en la CIF

L'obesitat i el sedentaris-
me són, junt amb una ali-
mentació exclusiva amb
pinso sec, els factors de
risc més importants en la
cistitis intersticial felina.

17



La inspecció i qualitat
de la carn, a debat
LASSOCIACIÓ NACIONAL DE VETERINARIS OFICIALS D'ESCORXADORS I INDÚSTRIES CÀRNIES
ORGANITZA UNA NOVA JORNADA EN EL MARC DEL PROPER SALÓ ALIMENTARIA 2004

Amb motiu de la propera edició del Saló
Alimei ' ii : |ue tindrà lloc a Fira de
Barcelona del 8 al 12 de març. la Secció

de l'Associació Nacional de Veterinaris
rxadors i Indúsi nies (ADIT-

SICAVESA) organitza els dies 11 i 12 de març al
i de Congressos del rei inte firal les XV

Inspecció i Qualitat de la Carn:
Seguretat Alimentària

En aquestes prnades es debatran temes de gran
interès pei professionals dels sectors

: producció animal i càrnic. Intervindran desta-

cats experts de la Unió Europea, administració esta-
tal i auti m imii i pe ¡alistes de la indús
tria privada, amb l'ob|ectiu d'aconseguir una ai tua
htzació dels coneixements professionals que contri-

• 11 a una millora de la salut humana.
Per mitjà de ponències, sessions de deba) i tau

les rodones, es debatran temes com el control
actual dels pinsos i els aliments i l'avaluació cientí-
fica dels riscos: el control integral de les produc-
cions ramaderes, els canvis en els models d'ins-
pecció de les carns o la gestió dels subproductes,
entre d'altres qüestions.

PER A MÉS
INFORMACIÓ
www.jornadascarne.org

PROGRAMA XV JORNADES ADITSIC - AVESA: INSPECCIÓ I QUALITAT DE LA CARN: SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Dijous 11 de març

10.00 a 10.45 h L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESA). Ma R Neira González, presidenta de l'AESA.
11.15 a 12.00 h El control integral de les produccions ramaderes. Carlos Escribano Mora. director general de

Ramaderia, Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).
12.00 a 14.00 h Sessió de debat: Models de gestió del risc alimentan. A. Rui Cavaleiro. Unitat de Nutrició Animal,

Comissió Europea. Brussel·les; Eduard Mata Albert, Director de l'Agència Catalana de Seguretat
Alimentària.

14.00 a 14.15 h Procediments d'auditoria en la indústria agroalimentàna. PROING, S.L.
15.30 a 16.30 h Contaminants en aliments destinats a consum humà. Arturo Anadón Navarro, catedràtic de

Toxicologia de la Universitat Complutense de Madrid.
16.30 a 16.45 h Recompte de colònies aeròbies i enterobactèries en canals de porcí, vacum i ovl mitjançant fèi 77/

ques ràpides. Universitat Miguel Hernández.
17.00 a 17.15 h Tractament d'aïgues. STENCO.
17.15 a 18.45 h Sessió de debat: Acreditado, formació continuada i capacitació dels agents de control alimentari

Juan José Badiola Díez. president del Consell General de Col·legis Veterinaris d'Espanya (CGCVE):
Antonio García Díaz, inspector veterinari, membre d'ADITSIC-AVESA; representant del Departament
de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat (DSSS).

Divendres 12 de març

9.00 a 09.45 h Noves eines biotecnològiques en seguretat i qualitat de la carn. Ponent: Aleiandro Diestro, Pig
Improvement Company Europa.

9.45 a 10.30 h Comerç internacional de les carns de porcí, boví. oví i aus. Juan Álvarez de la Puente, DG Agricultura.
Comissió Europea.

11.00 a 11.45 h Gestió de subproductes de la indústria alimentària. Valentín García López, president d'ANAGRASA.
12.30 a 14.00 h Taula rodona: Qualitat integral dels productes carnis, models d'autocontrol. Adriana Casademont, con-

sellera delegada de Casademont, SA: Jaume Blancafort, president de la FIC; Ramon Jové, subdirector
general de Ramaderia de la Generalitat de Catalunya: Miguel Ángel Bueno, cap del Servei d'Alimentació
d'AENOR; representant sector carni Mercabarna,

14.00 a 14.30 h Conclusions. José Luís del Pozo Sardinero, president d'ADITSIC-AVESA.
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Els consumidors
es refien dels experts
UNA ENQUESTA DE LA GENERALITAT REVELA QUE UNA GRAN
MAJORIA DELS CATALANS CONFIA EN L'OPINIO DELS CIENTÍFICS
DAVANT D'UNA CRISI ALIMENTÀRIA

Text: David Quesada

El 82% dels consumidors a Catalunya conside-
1,1 que les opinions dels i ientífics i dels cate
dràtics universitaris ofereixen la credil

més elevada davant d'una crisi alimentària. Per
contra, només un 25% i un 7% confia en l'opinió
dels periodistes i dels polítics respectivament.

Aquesta és una de les conclusions més destaca-
des de lenquesli d'avaluació de l'estai nutrí
de la població catalana, elaborada pel Departament
de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de
Catalunya. L'estudi rec ull l'evolució dels h.iM
mentans dels catalans durant el període 1992-
2003, així com la percepció que tenen sobre la
seguretat dels aliments que consumeixen. El direc-
tor de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària,
Eduard Mata. va presentar els resultats sobre l'àm-
bit de la pen epció dels consumidors durant la jor-
nada organitzada pel Col·legi de Veterinaris de
Barcelona que va tenir lloc el passat 27 de gen>
el marc de les Trobades Interprofessionals del
Fòrum 2004.

Informació manipulada
Malgrai valorai positivament l'opinió dels experts,
els consumidors encara desconfien de la informació
que reben sobre el terna de la seguretat alimentà-
ria. I !s el que Eduard Mata anomena la paradoxa de

TENDÈNCIES ALIMENTÀRIES
A CATALUNYA (1992-2003)

ASPECTES POSITIUS
Increment del consum d e deriva
Increment del consum de fruitas e c a
Increment del consum de fruita seca
Reducció del consum de carns

© ASPECTES NEGATIUS

Disminució del consum de fruita
i hortalisses
Disminució del consum de brio
Increment del consum de brioixeria

ió de la població; hi ha més desconfi. n iç. i
¡•li el sistema iie control alimentari precisament en
un moment en què hi ha més seguretat i informa-
ció sobre els riscos que mai,

Així, un 76% dels enquestats opina que la infor-
mació que rep sobre seguretat alimentària està
manipulada, i el 45% la considera massa científica.
La desconfiança també es projecta sobre els ali-
ments elaborats: el 60% creu que els plats prepa-
rats no són segurs, percentatge que arriba al 41%
en el cas dels embotits i al 40% pel que i
gelats. Per aquest motiu, la gran majoria de consu-

rs considera que s'han d'incrementar les ins-
peccions o els autocontrols principalment en el sec-
tor primari i, en segona instància, a les indústries
alimentàries.

Quant a l'evolució dels hàbits alimentaris, l'en-
questa revela aspectes positius i negatius. Entre els
primers cal esmentat l'increment del consum d'oh
d'oliva, derivats làctics i fruita seca. així com la
reducció del consum de carns. Entre els aspectes
negatius, es cita la di ¡minució del < onsum de fruita
i hortalisses i peix. i l'augment del consum de brioi-
xeria. En les seves conclusions, l'estudi recomana
corregir els aspectes negatius dels hàbits alimenta-
ris i mantenir els trets tradicionals de la dieta medi-
terrània, recuperant plats, receptes i costums.

Malgrat
confiar en
els experts,
els
consumidors
sospiten
sobre la
seguretat
ment s
e l s e l a b o r a t s
elaborats

L'enquesta sobre evolució
dels hàbits aliment
dels catalans reflecteix
un descens del consum de
carn en els darrers anys.
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ENTREVISTA A ALBERT GENDRAU GIRBAU, PRESIDENT DEL SALÓ EXPOAVIGA

"Volem refermar el
lideratge d'Expoaviga9

LA CERTIFICACIÓ, LES MARQUES DE QUALITAT I LA IDENTIFICACIÓ ANIMAL LLIGADA A LA
TRAÇABIUTAT DELS ALIMENTS. TEMES ESTRELLA DE LA PROPERA EDICIÓ DEL CERTAMEN

Text: David Quesada

V
eterinari de carrera i amb una sòlida tor-

lirecció i administració d'empre-
ses. Albert Gendrau Girbau és des del mes
d'octubre passat el nou president del Co-
mité Organitzador d'Expoaviga, el Saló In-

ternacional de la Técnica Avícola i Ramadera. Amb
ell hem volgut parlar per conèixer els seus objectius

ipdavant duna de les cites comercials més im-
portants d'Europa e i de la tecnologia i la
producció ramadera.

Vostè és una persona jove. Des del seu bagatge pro-
fessional previ, com afronta la presidència del saló
Expoaviga, que farà la seva propera edició del 23 al
26 de novembre en el recinte firal de Montjuïc?
Com una gran responsabilitat envers els que m'han
precedit Volem refermar el lideratge d'Expoaviga i po-
sicionar-lo com el referent indiscutible del seu sector,
Més enllà d'aquesta responsabilitat, afronto el repte
cons' firal en general, i el nostre saló en
particular, han d'adaptar-se a les noves realitats del
món comercial i professional en el segle xxi. Hi ha no-
ves i diferents expectatives de productors i tècnics en

ii luest tipus de certàmens, i Expoaviga serà
un saló innovador a l'hora de donar-hi resposta.

Quines novetats més destacables tindrà l'edició
d"enguany?
Les novetats s'estan definint per part del comitè i dels
diferents grups de treball sota la direcció d'Antoni
Cambredó, que és l'encarregat de concretar els con-
tinguts del certamen. Es pot avançar, però. que s'hi
podrà veure una nova àrea de molt interès i desenvo-
lupament en el sector, com és la de certificació i mar-
ques de qualitat. La clara concepció de cadena ali-
mentària en la que està inserida la producció avícola i

"Hem detectat un interès
per Expoaviga per part dels
països de l'Europa de
l'Est incorporats recentment
a fa Unió Europea"
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ramadera té com a primera conseqüència l'interès
per a aquestes iniciatives.

íntimament vinculada a aquesta àrea, s'aprofundirà
en la que s'endegà en l'edició del 2002. relativa a la
identificació animal com a element fonamental per a
la traçabilitat alimentària. Hi haurà, a més de noves
àrees d'exposició comercial, altres iniciatives, algunes
completament noves i d'altres a potenciar molt més,
Entre aquestes hi trobarem visites organitzades de
delegacions I jornades de treball de caire internacio-
nal. Finalment, i molt orientades a la divulgació entre
els productors, s'hi podran trobar demostracions de
l'impacte de les noves normatives i legislacions.

El benestar animal va ser un tema estrella en la da-
rrera edició. Ho continuarà sent en aquesta? Quins
altres aspectes de la producció ramadera creu que
mostraran un major avenç o projecció enguany?
Certament el benestar fou, luntament amb el me-
diambiental, un nou àmbit en la darrera edició. És Ió-

Albert Gendrau considera
important que el certamen
Expoaviga s'adapti a les
noves realitats comercials i
professionals del segle xxi.



gic pensar que hi haurà novetats comercials en
aquest terreny, però també en el de la ii lentificació
animal i sobretot en tot all rt amb el control
de punts crítics i la traçabilitat, tant en l'alimentació
animal com en la bioseguretat a les explotacions, en
les medicacions, et*

S'ha previst la realització d'accions de promoció en
alguna àrea geogràfica o país concret?
És aquest l'àmbit de treball d'una de les comissions i
en darrer terme del comitè organitzador. Que es faran
accions de promoció a l'exterior, segui, ja que els dos
eixos sobre els que es reforçarà el posicionament fu-
tur < l'Expoaviga són el seu caràcter tècnic i internado-

naln ient. les dues àrees geogràfiques que
s'han promocionat són Llatinoamèrica i el nord d'Àfri-
ca, però també estem detectant interès comercial en
els països de l'Est recentment incorporats a la Unió
Europea En la resta de regions s'hi farà alguna actua-
ció de promoció, però molt selectivament, per tal de
no dispersar estèrilment els recursos.

0

La seva arribada a la presidència coincideix amb la
creació d'un Consell permanent integrat per perso-
nes que han contribuït a la trajectòria d'Expoaviga.
Quin paper tindrà aquest òrgan ?
Aquc ta i i pel vaig fer a Fira de Bar-
celon.i |ii'i ta) de donarcontninit.il aun v.iluóscapital
humà que s'ha anat configurant a l'entorn del Saló i
que crec que no ha de quedar supeditat a les dissolu-

i constitucions de comitè organitzador que es
fan per a cada edició. El paper del Consell és divers.
D'una banda, assessora i orienta, a partir de la seva
experiència, a la direcció del saló. També és el nucli
d'una xarxa de relacions i contactes consolidada a tra
vés dels anys. i finalment opina i valora les propostes
i novetats que fa el comitè organitzador.

Les darreres edicions d'Expoaviga s'han vist con-
dicionades per crisis sanitàries en la producció
animal, com les vaques boges i la pesta porcina.
Enguany tornem a tenim un fenomen similar amb
la grip del pollastre. Com ,—
creu que afecten aquestes
crisis als certàmens co-
mercials i a la indústria
de la producció animal en
general?

1 les crisis sanità-
ries han estat els dai
anys motiu dec.nu el li
ajornameni de fires, com

VICTAM d'Utrecht per
.IV de

Turquí, i peí la influenza i ¡al
tenir en compte que man
quen encara vuit mesos per
a la celebra

2004. Esperem primer de
tot veure com evoluciona la
conjuntura. També és cert

Un jove expert en
la gestió d'entitats
Albert Gendrau Girbau va néixer a Berga
(Barcelona) l'any 1966. És llicenciat en
Veterinària per la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), màster en adminis-
tració i direcció d'empreses (MBA) per
l'Escola Superior d'Administració i Direc-
ció d'Empreses (ESADE) i diplomat en di-
recció d'associacions (GCAM) per la Uni-
versitat George Masón de Virginia (EUA).
La seva trajectòria professional s'ha des-
envolupat des de l'any 1993 en l'àmbit de
l'associacionisme empresarial agroali-
mentari, ocupant diferents responsabili-
tats directives i d'assessoria.

que les crisis sofertr • . t lguns cr i -
teris de la UE i que els avenços amb els marcadors
ens ofereixen noves eines de control. Amb tot, i res-
ponent a la pregunta de com veig la situació actual
de la indústria avícola i ramadera espanyola, reconec
que les variables sanitàries cal tenir-les molt en
compte, no només pel que fa a crisis epidemiològi-
ques, sinó també per les barreres comercials que po-
den engir-se en un futur segons la prevalença de de-
terminades malalties.

Considera que els productors espanyols estan ben
posicionats en el mercat internacional?
És pi' ;• |uest camp. el del comerç inter-
nacional, en el que Espanya hauria de fer un esforç
per tal de donar sortida a l'excés de producció que el
mercat domèstic no absorbeix i que tant de mal fa en
el Í 111 •! at, I precisament cal pensar en l'exportació
d'una forma continuada i sostinguda i no cojuntural-
ment. quan el mercat interior està saturat. Més enllà
del que es pugui fer en exportació d'animal viu, és
molt important que la indústria i panyola tin
gui el recolzament necessari per a obrir-se espai en
mercats exteriors.

Ara que es parla tant de la globalització econòmica,
com creu que aquest fenomen s'hauria de manifes-
tar en el sector de la producció ramadera?
En relació a la importació de productes alimentaris
d'origen animal de països tercers, és urgent que la
Unió Europea exigeixi els estàndards de producció
que s autoimposa per als seus productors. No només
en l'aspecte del benestar animal sinó també en el de
l'alimentació dels animals, per tal d'acabar amb la pa-
radoxa d'importar carn produïda amb els additius que
nosaltres ens prohib itititzai

I des del punt de vista del mercat interior, quins
són els reptes més importants?
Caldrà no perdre de vista els costos de l'alimentació

il en funció d'un comerç de primeres matèries
iment regulat i intervingut per la Política Agrària

Comunitària d'AC), el qual,
com és el cas d'aquest any
passat, posa les produc-
cions ramaderes i avícoles
en situacions molt difícils.

La problemàtica me-
diambiental, particularment
sensible a Catalunya, re-
querirà en el futur tenir les
idees clares des de l'Admi-

ió pública, conscien-
ciació des del sector privat,
i concertar amb la societat
l'encaix i l'acceptació de
l'activitat ramadera en el te-

Aquesta concertació
entre societat i ramaderia
és imprescindible per al fu-
tur del sector.

"És urgent que
la UE exigeixi
als països
tercers els
estàndards de
producció que
s'autoimposa
per als seus
productors"
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DESCOBERT UN ENZIM QUE POT
DEGRADAR EL PRIÓ DE L'EET
Una ,; tiga inta de la Univer-
sitat de Carolina del Nord (EUA) i de
l'empresa de biotecnología BioResour-

i t i o r v i l 11,1 l" manifest
que l'enzim queratinasa pot degradar
completament el pnó que provoca les
encefalopaties espongiformes transmi-
sibles (EET). L'estudi ha mostrat que en
teixits cerebrals de vaques afectades

velles amb scrapie. quan
aquests estaven pretractats i en pre-
sència d'un detergent, l'enzim podia
degradar totalment el pnó. fins a límits
mdetectables. L'estudi ha estat publicat
en l'edició de desembre de 2003 del
Journal of Infectious Diseases.

CONTROL BACTERIOLÒGIC DE
FORMATGES, CARN D'AU I ESPÈCIES
La Comissió Europea ha recomanat que
durant l'any 2004, els estats membres
facin inspeccions i controls per avaluar
la seguretat bacteriològica dels format-
ges, la carn d'au i les espècies, En el cas
de formatges, es tracta de controlar la
presència de salmonel·la. Listena mo-
nocytogenes. Campylobacter termòfil i
el recompte d'Staphylococcus aureus i
Eschenchia coli. En relació amb la carn

els controls haurien de tenir per
ob|ecte la carn fresca refrigerada, espe-
cialment de pollastre i gall dindi, amb la
finalitat de detectar Campylobacter ter-

Pel que fa a les espècies, la Co-
ió proposa fer el recompte d'Enfe-

robactenaceae. Bacillus cereus i Clostn-
perfnngens, així com determinar

la presència de salmonel la

ES CREA EL COMITÈ NACIONAL
D'ALERTA SANITÀRIA VETERINÀRIA
Tal com preveu la Llei de Sanitai Ani
mal aprovada l'abril del 2003. es
constitueix el Comitè Nacional dels
Sistema d'Alerta Sanitària Veterinà-
ria, òrgan de coordinació entre el Mi-
nisteri d'Agriculturri (MAPA) i les co-
munitats autònomes per a llurs ac-
tuacions en matèria de control sani-
tari. El Comitè està presidit pel direc-
tor general de Ramaderia del MAPA i
està integrat per un representant de
cada comunitat autònoma, de l'Agèn
eia Espanyola de Seguretat Ali-
mentària, del Ministeri de Sanitat, i
els directors dels laboratoris nacio-
nals de referència d'Algete (Madrid) i
de Granada,

DESCARTAT EL RISC SANITARI
DE LA CARN DE SALMÓ
Segons un informe del Departament
de Sanitat i Seguretat Social de la Ge-
neralitat de Catalunya, l'índex de con-
taminació per dioxines i PCB del sal-
mó de piscifactoría que es consumeix
a Catalunya és de 2pg/gr de pes
fresc, la meitat del nivell màxim de
seguretat establert per la UE. L'estu-
di. encarregat a la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona, també demostra
que la ingesta diària de dioxines de la
població catalana és de 3.5 pg/kg pes
corporal/dia, quan el valor màxim re-
comanat per l'Organització Mundial
de la Salut és d'l a 4 pg/kg pes cor-
poral/dia. L'mforme surt al pas de
l'estudi realitzat per científics nord-
amencans i publicat a la revista
Science, el qual posa en entredit la
seguretat de la carn del salmó criat
en piscifactoría.

DESARTICULADA UNA XARXA
D'ENGREIX IL·LEGAL DE BESTIAR
La policia va detenir 19 persones inte-
grants d'una una xarxa instal·lada a
Andorra i Catalunya dedicada a l'en-
greix il·legal de bestiar, que distribuïa
productes químics periudicials per a la
salut, L'operació va comportar també
la clausura de 16 explotacions de boví
a Catalunya. Els investigadors sospiten
que els detinguts comercialitzaven
aquests productes des del 1995. La
banda havia llençat al mercat una nova
substància prohibida, la flumetaxoi la
que té els mateixos efectes en el bes-
tiar que el clenbuterol i que havia
aconseguit burlar els controls que es
realitzen als escorxadors.

ACORD PER A LA MILLORA
DE LA CARN DE POLLASTRE
L'Organització Interprofessional de
l'Avicultura de Carn de Pollastre (Pro-
pollo) i les organitzacions ASAJA.
UPA i C0AG han signat un acord que
contempla les qualitats que s'hauran
d'incorporar als contractes d'integra-
ció entre les empreses i els produc-
tors, per l'enceball de pollastres de
carn. L'acord recull l'obligació d'una
guia d'origen i sanitat oficial que hau-
rà d'acompanyar els animals, com
també el sistema per determinar les
responsabilitats de les parts sobre
l'avaluació de la qualitat. Altres as-
pectes contemplats en el document
són el requisit d'una etiqueta norma-
litzada per al pinso, la presa de mos-
tres, la densitat d'allotjament i el
nombre de cries anuals.



VETERINARIS
SENSE FRONERES

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

T3 ïT·íiT·TT·riVeterinaris Sense Fronteres és una organització no governamental que treballa per al desenvolupament
de les comunitats rurals del Tercer Món.

Amb la compra d'aquest producte estàs col·laborant amb els pagesos de Guatemala, Uganda, Bolívia
Ajuda'ns a crear granges de vida

AMARRETA

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

SAAAARRETA

100% cotó,
color teula.

Màniga llarga.
Talla L: Ref. 3628

Talla M: Ref. 3629
Talla S: Ref. 3630
Talla S: Ref. 3630

Preu:18 €

TASSA LLAMES
Referència: 3622
Preu: 8 €

PER VNVU. REGMA
PRODUCTES DE

100%
color blau marí.

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

Preu: 28 €

Referència: 3621
Preu: 8 €

POTS FER LA TEVA COMANDA PER:
TELÈFON: 93 439 77 84 - FAX: 93 430 68 53
E-MAIL: yukon@retemail.es
CORREU:
HF.T7TTT77.1?.l i ! 7.1 .f U
París, 150 -4°-3a - 08036 BARCELONA

NOM I COGNOMS

DOMini 1

C.POSTAL POBLACIÓ

PRQVlwriA TEL

¿ETS SOCI/A DE VETERINARIS SENSE FRONTERES? Si | No [

Referència Article Quantitat

Despeses de tramesa:

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

Preu

4 euros

comandeses serviran per correu contra-reembossament en una termini aproximat de 15 dies. No s'accepten xecs ni girs postals. Horari de comandes per telèfon: de 9h a I4h y de Hh a 16h, de dilluns a divendres.



Pneumonia en "% • •tica
LELECCIÓ DE L'EDAT ÒPTIMA DE VACUNACIÓ I EL CONTROL DELS PATÒGENS SECUNDARIS
IMPLICATS, PRINCIPALS REPTES DE LA MALALTIA EN EL SECTOR PORCÍ

Texto: Josep Rierola. A: sociai ió de Veterinaris de Porcí de i atalunya (AVPC)

L
a pneumònia enzoòtica provocada per el
Mycoplasma hyopneumoniae està este-
sa en el 80-90 % de les granges
porcines de Catalunya. El Mycoplasma
es transmet entre granges per Taire, a

distàncies de fins a tres quilòmetres, afavorit per
l'humitat i el fred de la tardor i l'hivern. Una veg-
ada establert, la transmissió és vertical de
mares a fills, i després de manera horitzontal,
entre animals quan es barregen en el període de
deslletament; encara que els signes clars de la
malaltia no es veuen fins que els porcs tenen sis
setmanes o més.

i veg i'l. i el Mycoph ' . . . . miae
,i l'aparell respiratori porcí, es produeix un

complex procés que provoca una inflamació i
'vident destrucció dels cilis i cèl·lules

epitehals de les vies respiratòries. L'altre poten-
en la patogenia és la interacció amb les

cèl·lules hnfoides, alterant la funció dels
macròfags alveolars i produint inmunosupressió.

El més important, però. és que la pneumònia
provocada per aquest microorganisme és la
porta d'entrada a unes infeccions n
conegudes com a Complex de Malalties Respi-
ratòries Porcines (PRDC). on hi poden inter-
venir diversos patògens tais corn.

Virus respiratori i reproductiu porcí
• Circovirus porcí tipus 2

us Au|eszky
• Bordetella bronchisèpl

teurella multòi ida
Ad is pleuropneumoniae

r.cus suïs

LA VACUNACIÓ
^ostre de la llei de la tru| i móns

d'IgG (principal anticòs del sistema circulatori).

La pneumònia enzoòtica és
la porta d'entrada a unes
infeccions mixtes conegudes
com a Complex de Malalties
Respiratòries Porcines

[ i IMITÍ absorbeix els anticossos amb el calostre
durant les sis primeres hores de vida. Els ín-
dexs d'IgG dels garrins són pràcticament igi lal
als de la seva mare a les 24 hores d' edal A
partir d'aquí, els anticossos comencen a
minuir i poden durar fins a 60 dies. si els reg-
istres inicials eren alts. i 30 dies si eren ba
També es pot donar el cas que la truja no hagi
estat mai infectada i. por tant. no passi IgG als
seus fill:. í ii un grup d'animals de la mateixa
l'd.it podem tiobar molta variabilitai dels graus
d'anticossos, i això fa molt difícil optimitzar l'e-
dat de vacunació.

Els últims estudis realitzats demostren que els
animals vacunats amb presència d'anticossos

i nals alts tenen una resposta inferior a la
ma que els animals amb anticossos m

L'alta variabilitat dels graus
d'anticossos en un grup
d'animals de la mateixa
edat dificulta l'optimització
de l'edat de vacunació

La transmissió de la
pneumònia enzoòtica es fa
primer de mai' .i fills,
i després entre animals
quan es barregen en el
període de deslletament.
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Porque ahora Steüamune uno
se aplica desde la primera semana
de uida y protege más de 175 días
(> 25 semanas)

La protección más precoz y para
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y con una sola dosis
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A dalt, aspecte extern de pulmons de porc afectats per pneumònia enzoòtica. A sota, imatges microscòpiques de teixits de
pulmó amb la mateixa afecció, a les tres setmanes d'infecció en una femella de set mesos (esquerra) i als vuit mesos en un
mascle de 10 mesos, i ' Uiomedicu ••. Ivve. www.bnsbio.ac tik)

nals baixos o sense anticossos, ja que en el
primer cas els anticossos calostrals bloquegen
els antígens de la vacuna i eviten que aquests
estimulin la creació de nous anticossos per fer
front a la malaltia

És per això que per escollir el moment òptim
de vacunació, és aconsellable fer una serologia
de garrins en el deslletament i aplicar la vacuna
més aviat o mi n ¡ex d'anti-
cossos maternals. Si la vacuna és monodosi es
podrà aplicar entre la 4a i I 8 a setmana I l a

la vacun : . la prin lera va-
cuna s'aplicarà entre la 4a i 8a setmana i la re-
vacunació tres setmanes més tard

EL TRACTAMENT
A l'hora d'establir una pauta medicamentosa en
un procés respiratori sospitós de i lia en-
zoòtica. convé realitzar necròpsies de baixes per
tal d'observar lesions i enviar mostres al labora-

n t el Mycoplasma
hyopneumomae anirà acompanyat d'un o més
patògens dels citats anteriorment.

En el cas de co-mfecció amb bactèries els an-
tibiòtics a tenir en compte poden ser:

• Clortetraciclina

• Lmcomicina
Tilmicc

• Valnemulma

0 bé combinacions entre ells.
En el cas de co-mfecció amb els virus, la va-

i nti.K ió i pautes de maneig han de ser con-
timCIlules

Si es tracta del virus PRRS, les seves
iles diana de replicació són els

macròfags pulmonars, la funció dels quals es
troba afectada per la inflamació provocada
pei la pi i li i/oòtica i, per tant. el

serà de difícil control. Tampoc no és
aconsellable vacunar de Mycoplasma hyop-
neumoniae en una situació on els animals es-
tiguin en plena virèmia de PRRS (detectable
amb serologu)

CONCLUSIÓ
El Complex de Malalties Respiratòries Porcines
es podrà resoldre satisfactori, m leni mentre els
veterinaris sabem escollir l'edat idònia de va-
cunació contra la pneumònia enzoòtica i la ca-
pacitat que tinguem per d ar, amb
l'ajuda laboratorial. els patògens secundaris
implicats, per poder indicar la medicació més
adequada.

Per aconseguir una millor gestió sanitài ia
sei ¡a aconsellable establir un protocol di • segui
ment laboratorial periòdic dels patògens impli-
cats (serologia, aïllaments bactenans) i obser-
vació de lesions a l'escorxador. D'aquesta ma-
nera, tindrem cada vegada més informació per

• ajustar i millorar la sanitat de l'ex-
plotació.

El PRDC
es resoldrà
si els
veterinaris
sabem
escollir-
el moment
idoni de
vacunació
contra la
pneumònia
enzoòtica
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}VALNEMULINA
®

LA NUEVA GENERAC/ÓN

UN CONTROL MAs ACTIVO Y
MAs EFICAZ DE LA DISENTERíA

PORCINA Y LA NEUMONíA ENZOÓTICJ(
CJ(6,7

• Contiene valnemulina, el antimicrobiano más avanzado de
la familia de las pleuromutilinas.

• Activo frente a cepas de Brachyspira hyodisenteriae resistentes
a la tilosina y lincomicina.2345

• Tiempo de espera de 1 día.

• No usado en medicina humana.

• Ayuda de una forma muy rentable, a
aumentar la productividad y el estado

sanitario de las explotaciones porcinas.

t Surrows M R and olhers (19961 Proceedlngs ol IPVS, Bologna. Itoly p?B3
2 Mollar. K and olhers (1996) Proceedlngs ot IPVS, Bologna, llaly p337

3 Ailkan. I A and olhen (1999) Velannary Record 144 p!2B
4 Karlsson. M and Fianklin. A (2000) Procaedlnfls ol IPVS. Melbourne. Australia pl23

5 Ritzmann. M and others (?000) Ptoceedings ol IPVS. Melbourne. Australia p6

6 Morgan. J H and others (1996) Procsedings ol IPVS. Bologna. llaly. 0433

7 Hipley, PH (1998) Procaedings ol IPVS Birmingham. England pt15

Novartis Sanidad Animal S.L
Marina, 206 08013 Barcelona
Tel. atención al cliente: 93 306 48 48 NOVARTIS
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Acord amb l'Hospital
Veterinari de la UAB
ELS RESPONSABLES DEL CENTRE ES COMPROMETEN A POTENCIAR EL SEU CARÀCTER
D'HOSPITAL DE REFERÈNCIA I APLICAR ELS HONORARIS RECOMANATS EN LES CLÍNIQUES

Text: David Quesada

D
esprés de mesos de negociacions, el 28
de gener passat es va signar l'acord entre
el Col·legi de Veterinaris de Barcelona
(COVB) i l'Hospital Clínic Veterinari de la
UAB (HCV), que posa la primera pedra

per restablir el clima de cooperació entre el col·lec-
tiu de veterinaris clínics i el centre docent. A grans
trets, l'acord estableix el compromís de l'HCV de no
fomentar la visita d'animals no referits, avançar en
la seva transformació en un centre de referència i
aplicar els honoraris recomanats pel Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya.

Arran de les queixes formulades des de fa temps
per alguns veterinaris clínics, en especial de les
àrees més pròximes a la UAB, sobre la suposada

etència deslleial de l'HCV. representants del
COVB van mantenir una sèrie de trobades amb la
directora del centre. Berta Juanola, i el degà de la

tat de Veterinària, Josep Gasa. per intentar
arribar a un acord que establís els drets i deures
d'ambdues parts.

En les reunions, els responsables de l'Hospital i
de la Facultat van posar de manifest que en l'actua-
litat l'HCV té un 50% de casos referits, i que l'ob-
lectiu a curt termini és arribar-ne al 80%, en con-
sonància amb la intenció de donar un salt qualitatiu
en el funcionament del centre. També van ¡ni
que s'ha reduït l'atenció diària de casos generals i
que. amb excepció de les urgències, només s'ate-
nen casos amb hora concertada. En relació amb la
qüestió del finançament, van deixar clar que l'HCV
es fa càrrec de totes les despeses del seu funciona-

ment, excepte el llo-
guer de l'edifici, i que
rep una aportació
anual de 10.000 euros
de la Facultat de
Veterinària per cobrir
les despeses de docèn-
cia dels alumnes.

L'acord entre fa refe-
rència a l'Unitat de
Petits Animals (UPA) i
l'Hospital de Cavalls. A
més de les qüestions dels casos referits i l'aplica-
ció d'honoraris, el document recull altres aspectes.
Així, els veterinaris que refereixin casos I1

dret a rebre informació concreta de la seva evolu-
ció i a recuperar el client una vegada hagi acabat
la referència. Per la seva banda. l'HCV podrà
sol·licitar al veterinari un informe del cas que se'ls
refereix, i també podrà acceptar clients que bus-
quin una segona opinió o en casos d'urgència. Per
fer el seguiment del compliment de l'acord, s'ha
establert la creació duna comissió mixta integra-
da per dos membres de l'Hospital i dos del COVB.
que es reunirà un mínim de dos cops l'any

En la presentació de l'acord que es va fer a la
seu del COVB el 4 de febrer, el president del
Col·legi. Francesc Monné, i Josep Gasa v.\\\ coin
cidir en la importància de mantenir un clima de
diàleg entre les institucions per afavorir el progrés
de la veterinària, obiectiu al qual contribueix
aquest acord

D'esquerra a dreta,
B5C Monné, Berta

Juanola, Josep Gasa, Ana
Avrlkiiicda i Teresa Rigau,
en l'acte de signatura de
l'acord entre el COVB
i l'HCV.

PER A MÉS
INFORMACIÓ

Els interessats
poden den ianai
còpia impresa o
electrònica de tot el
text de l'acord a la
Secretaua del COVB,
tel. 93 211 24 66 ext.
20 (Sra. Mònica)

Aclariment sobre l'AIAC

En relació amb la informació publicada en la
pàgina 29 de l'edició anterior de la revista,

relativa als nous serveis de l'Arxiu d'Identi-
ficació d'Animals de Companyia (AIAC),
volem puntualitzar, pel que fa a l'epígraf
Targeta plàstica, la següent informació:

El preu de canvi de propietari passa a ser de
10 euros. El nou propietari rebrà una nova tar-
geta plàstica acreditativa de la seva titularitat.

Es podran fer duplicats de targeta per
motius justificats, com ara pèrdua o robatori.
El cost d'aquesta nova targeta serà de 3 euros.

Es recorda la importància d'omplir els docu-
ments amb lletra molt clara, majúscula a ser
possible, per tal que es produeixi el menor
nombre possible d'errors de transcripció.

Si teniu qualsevol dubte, truqueu a l'AIAC
(telèfon 93 418 92 94).
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Assemblea del COVT Responsabilitat civil

E
l passat 11 de desembre va tenú lloc l'Assemblea General del Col·legi de

li l.itragona (COVT), en la qual es van aprovar els pressupos-
i per a l'any 2004 fambée: va informar de la consecu ódi •

tibilitai i»'i als fum ¡onaris del Departameni di ei fei docència a tra
vés del Col·legi, així com de la voluntat del Consell de Col·legis Veterinaris de
> ii iluny,] <r,uii.|uiiii uii.i MMI pròpia si la situació eo mica ho permet, a l de
dotai al Consell de personalitat pròpia, a la vegada que es patnmonialitza
fitant la conjuntura de la identificació.

Pel que respecta al Consell G le Col·legi jdent
del COVT. Ángel Guerrero, va dir que s'ha regularitzat la situació amb tots

•i-legis i que, actualment, tots estan contribuint amb normalitat, per la
qual cosa es pot donar
per superada l'etapa
contin t iv. i

Finalment. Àngel I
rero •.. aprofitar l'ocasió
pei recordai als assis-
tents que el 2004 és l'any
del i entenari del Col·legi, i

mimar a tots els

COl·l'
lCent en JII totes

ntzats, així com fei arribai a la Junta i a la Comissió del Centenari totes
• ulives que considerin oportunes, En concret, va dir qui irem a

la societat civil tarragonina toi n l'expressar en e/s nos-
tres actes. És ne •-' en el sopa/ i/el Centenari el restaurant estigui ple

..u de veterinaris, pei demostrat als po/fl tèncía i
de (a n, istra pn ifessii

La massiva presència
de col·legiats al sopar
del Centenari demostrarà
a les autoritats presents
la força dels veterinaris

Visita del delegat
de Sanitat a Girona

E"I 16 de gener va visitar el
Col·legi de Veterinaris de

.Girona (COVG) el nou dele-
gat de Sanitai a la província,
Ferran Cordón. En la seva troba-
da amb el president del COVG,
Bernat Serdà, el representant de
la Generalitat va mostrar la seva
bona predisposició per estai al
corrent de les qüestions que

El president del COVG, [•; i •• • • • luerra) I afecten la professió veterinària i
l erran Cordón, non DeleM.it tic San tat ¿i Girona .

molt especialment dels fun-
cionaris del seu Departament. Per la seva banda. Bernat Serdà li va
plantejar, entre d'altres, el tema de les oposicions restringides per als vet-
ei in. ii is interins i el greu|e que això ha suposat per a aquest col·lectiu, A
més, i donada la forta vinculació amb Girona de la nova conselleu de
Sanitat, Marina Geli, el presiden! del COVG va manifestat la intenció de
convidai la a fer una xerrada al Col·legi, iniciativa que Ferran Cordón va
recolzar, oferint la seva medi. n

Des de les pàgines de la revi ¡ta, el Col·legi de Girona agraeix sincera-
meni aquesta visita i l'interès demostrat pel nou Delegat de Sanitat envers
tot el la professió veterinària.

D'esquerra a dreta, Juan del Pozo, director d'AMA a
Tarragona, l'advocat Julio Sanz i el president del COVT,
Àngel Guerrero.

L 'asseguradora AMA va oferir al Col·legi de
Veterinaris de Tarragona una xerrada sobre

responsabilitat civil professional. Els assistents
van rebre informació sobre les condicions de la
pòlissa que empara la seva activitat professional,
així com de l'actitud que han d'adoptar davant
una reclamació. Els representants d'AMA van
insistir en què s'han de seguir protocols d'actua-
ció científicament reconeguts i utilitzar docu-
ments d'informació consentida. A més, els pro-
fessionals han d'intentar evitar el conflicte amb el
client i sempre, davant una reclamació, l'han de
remetre junt amb la documentació necessària al
Col·legi perquè la tramiti, ja que és l'organització
col·legial la prenedora de l'assegurança col·lectiva
i no cada veterinari en particular.

Premis Xisqueta

El passat 16 de desembre va tenir lloc a
Hostalric (la Selva) l'acte de lliurament dels

primers guardons Xisqueta, creats per l'empre-
sa Oviatros. SL. de les Borges Blanques per
premiar l'excel·lència en la producció d'oví i
cabrum. En aquesta primera edició es van
establir tres categories de premis: al ramat de
raça no prolífica amb millor productivitat, a la
millor qualitat de llet d'ovella, i a la millor qua-
litat de llet de cabra. L'empresa Agroblanc, SA,
d'Arbúcies, va obtenir la distinció a la millor fer-
tilitat general, amb 1,47 parts / ovella, i a la n ni
lor fecunditat de races no prolífiques, amb 140
xais vius per cada 100 ovelles. Ferran Riba
(Can Gelats), de Riudarenes, va obtenir el
guardó a la millor qualitat de llet de cabra, amb
una TB+TP (taxa butírica + taxa proteínica) del
9,5%, i el nivell més baix de bacenologia.
Finalment. Xaidó, CB, de Canovelles, que ela-
bora els iogurts i formatges La Cleda. va ser
distingit per la millor qualitat de llet d'ovella,
amb una TB+TP del 12,73%. i el nivell més baix
de cèl·lules.
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En record de Vicenç
Solé i Gondolbleu
Text: Albert Bastons i Jaume Roca. ACVC

El 10 de desembre passat va morir als 75
anys d'edat el company Vicenç Solé i

Gondolbleu. Nascut a Vila-Rodona (Tarrago-
na) l'any 1928, Vicenç Solé va estudiar Vete-
rinària a Saragossa, on es va llicenciar el
1953. Posteriorment es va diplomar en Sani-
tat a l'Escola Departamental de Barcelona i
va ser acadèmic numerari de l'Acadèmia de
Ciències Veterinàries de Catalunya.

Vicenç Solé va heretar dels seus pares,
avicultors. l'interès per aquesta especialitat.
Va iniciar la seva activitat professional a la
secció d'Avicultura dels Serveis Tècnics d'A-
gricultura de la Diputació de Barcelona
(1954 -1960). Més tard, va assumir la direc-
ció tècnica de l'empresa avícola FESA, ubi-
cada a Vilanova i la Geltrú. També va viatjar
als Estats Units per ampliar estudis, i va
participar en conferències i simposis de
l'Associació Mundial de Ciència Avícola
(WPSA) a Barcelona (1987-1989) i altres
ciutats d'Espanya. A més. va escriure arti-
cles sobre avicultura a diverses publicacions
especialitzades, com Avicultura Técnica,
Fac, etc.

Vicenç Solé. juntament amb Albert Bas-
tons, company d'estudis i de feina, van ser
els primers veterinaris de Barcelona espe-
cialistes en la moderna avicultura industrial,
gràcies a la qual aliments actualment bàsics
com el pollastre i els ous van deixar de ser
un luxe i es van convertir en una font sana i
econòmica de l'alimentació humana.

El nostre més sentit condol a la seva ví-
dua. Carme Batet, i al seu fill Vicenç, també
veterinari.

v e t e r i n a r i a

LA VENTA POR CATALOGO
AL SERVICIO DEL

PROFESIONAL VETERINARIO

902 320 310

Festa dels Reis

Com |a és tradicional en cada festa de Na-
dal, el 2 de gener passat el Col·legi Oficial
de Veterinaris de Barcelona (COVB) va

rebre la visita del patge reial, en-
carregat de recollir les
cartes plenes
d'il lusió per a la
màgica nit dels
Reis d'Orient dels
prop de 50 nens
que van venir al
COVB acompanyats
de llurs familiars i

Després de
l'habitual cerimònia
de lliurament de les
cartes al patge, els as-
sistents van poder
gaudir d'un divertit es-
pectacle de titelles a
càrrec de la companyia Pengim Penjam. culminat
amb un suculent berenar.

A Tarragona, el Caga tió
Per la seva banda, el Col·legi de Tarragona va
celebrar el 19 de desembre la festa del Caga
tió. Una trentena de nens amb edats des dels 4
mesos fins als 12 anys. acompanyats també pels
seus familiars i amics, van disfrutar d'aquesta ce-
lebració típica del Nadal a Catalunya. Després d'a-
gafar forces amb un berenar, els assistents van
començar amb la cantarella prèvia al cop fort de
bastó que es dona al tronc perquè cagui els re-
gals. La peça que es va cantar va ser una de les
tantes versions curtes, ¡a que el neguit dels nens
per aixecar la manta i veure si havia cagat el tió
era pràcticament incontrolable. Va ser realment
una tarda molt agradable.

Mentre a Tarragona es va
fer la festa del Caga tió,
a Barcelona es va celebrar
la tradicional visita
del patge reial amh un
espectacle de titelles.

www.medical-vet.com



Recull de legislació
ALIMENTACIÓ
Reglament (CE) n° 2145/2003 de la
Comissió, de 8 de desembre de 2003.
pel qual es modifica l'annex I del Re-
glament (CEE) n° 2377/90 del Consell
pel qual s'estableix un procediment co-
munitari de fixació dels límits mà>
de restdus de medicaments veterinai is

ils aliments d'origen animal
DOCE L 322. 9/12/2003

Reglament (CE) n° 2160/2003 del Par-
lament Europeu i del Consell.'de 17 de
novembre de 2003. sobre el control de
la salmonel l,i i altres agents zoonòtics
específics transmesos pels aliments.
DOCE L 325. 12/12/2003

Directiva 2003/121/CE de la Comissió,
de 15 de desembre de 2003. que mo-
difica la Directiva 98/53/CE per la qual
es fixen els mètodes de presa de mos-
tres i d'anàlisi per al control oficial del
contingut màxim d'alguns contami-
nants en els productes alimentaris.
DOCE L 332. 19/12/2003

Reial Decret 1698/2003. de 12 de des-
embre, pel qual s'estabietxen disposi-
cions d'aplicació dels Reglaments co-
munitaris sobre el sistema d'etiquetatge
de la carn de vacu.
BOE n° 304. 20/12/2003

Directiva 2003/120/CE de la Comissió,
de 5 de desembre de 2003. per la qual
es modifica la Directiva 90/496/CEE re-
lativa a l'etiquetatge sobre propict.it'.
nutritives dels productes alimentaris.
DOCE L 333, 20/12/2003

(2004/25/EC) Decisió de la Comissió,
de 22 de desembre de 2003. per la qual
es modifica la Decisió 2002/657/CE en
quant a l'establiment de límits mínims
de funcionament exigits (MRPL) per a
determinats residus en aliments d'ori-
gen animal.
DOCE L 006. 10/1/2004

ALIMENTACIÓ ANIMAL
Reglament (CE) n° 2112/2003 de la Co-

missió, d' l de desembre de 2003, que
corrigeix el Reglament (CE) n°
1334/2003 pel qual es modifiquen les
condicions per l'autoi ització d'una sèrie
d'additius en l'alimentació animal per-
t,n iyents al grup dels oligoelements.
DOCE L 317. 2/12/2003

Correcció d'errades de la Directiva
2003/100/CE de la Comissió, de 31
d'octubre de 2003. per la qual es modi-
fica l'annex I de la Directiva
2002/32/CE del Parlament Europeu i
del Consell sobre substàncies indesitja-
bles en l'alimentació animal (DO L 285
dl/11/2003)
DOCE L 285.1/11/2003

Directiva 2003/126/CE de la Comissió,
de 23 de desembre de 2003. relativa
als mètodes d'anàlisi per determinar els
components d'origen animal als efectes
del control oficial dels pinsos.
DOCE L 339. 24/12/2003

COMERÇ
(2003/863/EC) Decisió de la Comissió,
de 2 de desembre de 2003. relativa als
certificats sanitaris per a la importació
de productes d'origen animal proce-
dents dels Estats Units.
DOCE L 325.12/12/2003

Ordre APA/3661/2003, de 23 de des-
embre, per la qual es modifica l'Annex I
del Reial Decret 1716/2000. de 13 d'oc-
tubre, sobre normes sanitàries per a
l'intercanvi intracomunitan d'animals
de les espècies bovina i porcina.
DOCE L 313, 31/12/2003

(2003/912/CE) Decisió del Consell, de
17 de desembre de 2003, que modifica
la Decisió 95/408/CE relativa a les con-
dicions d'elaboració, durant un període
transitori, de les llistes provisionals dels
establiments de països tercers dels
quals els estats membres estan autoril
zats per importar determinats produc-
tes d'origen animal, productes de la pes-
ca i mol·luscs bivalves vius, en allò
referent a l'ampliació de la seva validesa.

DOCE L 345, 31/12/2003

SANITAT ANIMAL
Ordre ARP/483/2003. de 19 de novem-
bre, per la qual es declaren oficialment
dos focus d'encefalopatia espongiforme
bovina a Catalunya.
DOGC n° 4026. 9/12/2003

(2003/859/CE) Decisió de la Comissió,
de 5 de desembre de 2003, per la qual es
modifica la Decisió 2002/106/CE en re-
lació amb l'establiment d'una prova dis-
criminatòria de la pesta porcina clàssica.
DOCE L 324, 11/12/2003

Directiva 2003/99/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de novem-
bre de 2003, sobre la vigilància de les
zoonosis i els agents zoonòtics i per la
qual es modifica la Decisió 90/424/CEE
del Consell i es deroga la Directiva
92/117/CEE del Consell.
DOCE L 325, 12/12/2003

(2OO3/C 297 E/03) POSICIÓ Comuna
(CE) n° 62/2003. de 29 de setembre
de 2003. aprovada pel Consell de con-
formitat amb el procediment establert
en l'article 251 del Tractat constitutiu
de la Comunitat Europea, amb vistes a
l'adopció d'una Directiva del Parlament
Europeu i del Consell que modifica la
Directiva 2001/82/CE per la qual s'es-
tableix un codi comunitari sobre medi-
caments veterinaris.
DOCE C 297E. 9/12/2003

Correcció d'errades del Reial Decret
1047/2003. d' l d'agost, pel qual es mo-
difica el Reial Decret 2611/1996. de 20
de desembre, pel qual es regulen els
programes nacionals d'eradicació de
malalties dels animals.
BOE n° 311. 29/12/2003

(2004/34/CE) Decisió de la Comissió,
de 6 de gener de 2004, per la qual es
modifica la Decisió 2003/828/CE en
allò referent als trasllats, a partir de zo-
nes de protecció, d'animals vacunats.
DOCE L 007.13/1/2004
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ENTREVISTA A JORDI VENDRELL, COL·LECCIONISTA DE LLIBRES ANTICS DE VETERINÀRIA

'Cal que preservem
el patrimoni científic'
INTERESSAT PER LA HISTÒRIA DE LA VETERINÀRIA. JORDI VENDRELL CONSIDERA QUE LA
UNIVERSITAT HAURIA DE POTENCIAR L'ESTUDI DELS ORÍGENS DE LA PROFESSIÓ

Text: David Quesada

A
Jordi Vendrell, veterinari nascut l'any
1967 a l'Ametlla de Mar (Baix Ebre),
sempre li han agradat les coses anti-

: lescobrir per ca: ua

i in llibre vetennài i
rant un viatge, aquest |ove que compagina la

tasca com a veterinari de partit del Depar-
tament de Sanitai i imarca na
amb i i lliure, va decidir orientar la seva
afecció envers el coneixement dels orígens de la
literatura científica de la professió. Amb el
temps. Jordi Vendrell ha aconseguit reunir un

bres de gran rellevància històrica,
sobretot de finals del segle XIX.
Hi ha cap llibre del que estiguis especialment or-
gullós, per la seva antiguitat o interès científic?
La Guia del veterinario inspector de cames, de
Juan Morcillo Olalla de l'any 1882, és segura-

; higiene alimentài
món. Alguns dels seus continguts encara són

Mbles a l'actualitat. Però també tinc altres
obres de > .pecial ve-

' Antonio Samz Rozas (Saragossa
1870). Extenor de los animales domésticos y

irmente del caballo, de Santiago de
l,i Villa (Madrid 1881) o Le cheval, de Cuyer et
alix (París, 1886).

Què és el que més et crida l'atenció del con-
tingut d'aquestes obres?
És curiós com els pi de la veterinària de

.s són els mateixos que els que patim
actualment: excés de facultats i de vetee

no es poden guanyar la vida. competència
desllei i baixa, in-
trusisme professional... Sembla que no hem

I millorar aquests aspectes en tants anys. En
aquella època ja es con ip; ira\
amb la de metj ¡e i fan nacèutics, més ben con-
siderats socialment, o amb l'organització i els
sous dels veterinaris francesos i alemanys, molt

s que els de l'Espanya de l'època.
Des del punt de v esulta molt in-

tiva la descripció de símptomes i lesions de
: • :.>?s. com també dels recursos terapèu-

tics emprats, els qua nen res a veure amb
els de l'actual':

On busques aquestes publicacions? Et resulta
difícil trobar-les?
Ai |ui isl tipus de maten, il només el trobe: a lli
breries espei i ilitzades. També hi ha fires sobre

itèria. Jo visito cada any la fira del llibre an-
tii i d'ocasió de Valí ni a que es fa sempre
abans de les Falles. Has de perdre ten ips ei
da caseta, ja que. primer, se't queden mirani
amb cara d'estranyesa, i després et diuen: "Sí.
crec que hi ha alguna cosa".

Què creus que es pot fer des de les entitats
professionals per fomentar el coneixement i la
preservació del patrimoni històric i científic de
la veterinària?
La poca tasca d'investigació que es fa és a
través de les associai " •'" d'història de la veter-
inària, que amb molta voluntat i pocs mitjans
van feni alguna cosa. Crec que les fa< ultats hau
i ¡l'i i de potenciar l'estudi dels nostres orígens,
perquè mal podem saber cap on anem si no
sabem d'on venim. El problema és que la
història no dóna diners.

i,l |A

DEL VETERINARIO,
• •

I. h u l i t t i i i i l inii .

TIRCtm IWCTO

A dalt, Jordi Vendrell
consulta una de les seves
obès de la col·lecció. A sota,
portada de la Guia del
veterinario inspector ric
carnes, de Juan Morcillo
Olalla (1882).



Affinity patrocina la cursa Pirena
AFFINITY PETCARE HA PATROCINAT LA PROVA EN QUÈ COMPETEIXEN
A TRAVÉS DE LA NEU EQUIPS DE TRINEUS ARROSSEGATS PER GOSSOS

L
i empi esa • .

Al t i i i i lv ADVANCE-
VETERINARY

ha estai la pi íni ¡pal p, iimcmadora i
impulsora de la cursa Pirena. Una de les
col·laboracions més importants d'Affinity
Petcare a l'organització de Pirena 2004 ha
estat la de l'equip veterinari, que ha estat
format per tres veterinaris oficials (Marta
Bassols, Joan Marcelo i Jaime M.irtínez) i

nit estudiants de veterinària proce-
de les facultats de Saragossa i de la

Universitat Autònoma de Ban eh >na
Una de les tasques més importants que ha
fet l'equip ha estat el control^eterinnn ins-
tal·lat a la sortida i .nubada de cada una de
les etapes. En aquests punts els veterinaris
i estudiants s'encarregaven de revisar els
gossos per assei'.in.ii i recte estat

físic per a la seva participació a la cui
través de la neu.

VETERINARIOS

El nodrit grup de participants a la cursa a traves de la neu de Pirena.

Nou antibiòtic
oral per als gats

jntervet

L
a firma Inti
u,¡Ui iir líeme al " N ^ M j p ^ •

mercat Ibaflin gel,
un antibiòtiï oral de

1,11 lassede les fluoroqumo-
lones de fàcil administració
i molt ben tolera! i
Aquest gel simplement s'ha 11 MON tractament desenvolupat per Intervet.
de 11. n i ejar amb el menjar i,
si per qualsevol raó la tés el meniar. es pot administrar
Ibaflin gel directament a la boca. Fins al moment només existien fluoroqumo-
lones en comprimits i injectables que no eren tan fàcils d'administrar, per la

sa la introducció del gel Ibaflin suposa un avenç important en el trac-
tameni amb antibiòtics de la classe de les fluoroquinolones. L'eficàcia de la
¡bafloxai ¡na, principi actiu dol gel Ibaflin, està espei ialmeni estudiada al teixil
tou, pell, tractaments urinaris i infeccions respiratòries per a gossos igats. I és
que les infeccions del teixit tou com ferides infectades són molt comunes
entre els gats. D'altra banda, i segons informa Intervetm. "en utt^ pi
seguretat portada a terme en gats es va comprovar que Ibaflin és 100% segur
administrai pei un període de 30 dies de durada, i fins i tot amb dosis cinc

1 les superiors a les recomanades".

Laboratoris Hipra obre un
canal de comunicació 'on line'

f 'CTIVA A
n r n L \ part'n informació de valor. Amb aques-
u n í / — \ ; , p t e r n i 5 3 a Laboratoris Hipra ha

posat en marxa un nou canal de comunica. ,er un
suport d'intercanvi d'informació de valor per als professionals del
sector veterinari i ramader. Per aquest motiu, i atès que internet sig-
nifica un accés ràpid a la informació. Hipra.com ha estat creada per
ser una eina d'informació d'ús diari per al veterinari i el ramader, un
suport en el qual la informació i els serveis són de fàcil accés.
Segons expliquen els pron ¡ " va web. Hipra.con i

ser. a més. una plataforma d'opinions, en la qual es puguin exposar
idees i propostes i » el coneixf donar
millors respostes a les necessitats d'aquests professionals. A més.
Hipra.com pretén sei una eina dinàmica que •
amb l'esperit d'oferir més serveis, comunicació i coneixement.

La consultora Asefis crea
una oficina a Barcelona

La COU i Asefis ha

nova oficina a
Barcelona, que s'afegeix a la seu de

Madrid i al servei www.asefisonline.com.
Aquesta consultora integral al vetem

només trucant per telèfon o enviant un e-rru
gamma de si i fi ir qualsevol consulta sobre
temes laborals, lutidics. fiscals, comptables, organitzatius o de qual-
sevol mena relacionats amb les . ! També per-
met escoltar una segona opinió sobre algun tema per un mli lli
i sense haver de desplaçar-se. Aquest servei està espei. li
adreç.i: >vete-

¡11 assessor, en determinats
moments poden necessitar una segona opinió especialitzada. Més

ü ió: 93 488 15 72. o bé al 91 738 09 93,
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- AGENDA

CURSOS, MÀSTERS
IPOSTGRAUS

Madrid
Vil Curs pràctic de maneig, patologia i
cirurgia en èquids
Dates: 12 al 14 de març 119 al 21 de març
Organitza: Hospital Veterinari Sierra de
macI
Informació: Tel. 91 843 51 43

Càceres
IV Curs pràctic d'iniciació a l'osteosín-
tesi

i del 20 al 22 de maig de 2004
Organitza: Centre de Cirurgia de Míni-
ma Invasió.
Informació: Laura Luís Fernández
Tel. 927 181032, Fax 927 181 033
E-mail: lluis@ccmi.es

FIRES, JORNADES
I CONGRESSOS

Madrid
X Congrés anual en ciència i tecnolo-
gia dels aliments

Data: 24 al 27 de març de 2004
Organitza: Associació Espanyola de
Doctors i Llicenciats en Ciència i Tec-
nologia dels Aliments (ALCYTA)
Informació: ALCYTA. Tel. 91 394 38 38

Lugo
XXIX Simposi de cunicultura d'ASESCU
Data: 31 de març i 1 d'abril de 2004
Organitza: Associació Espanyola de Cu-

tura(ASESCU)
Informació: www.asescu.com

Còrdova
III Jornades d'epidemiologia i medici-
na preventiva veterinària
Data: 14 115 d'abril de 2004
Organitza: Dept. de Sanitat Animal de la
Facultat de Veterinària de Còrdova
Informació: Associació d'Epidemiologia
i Medicina Preventiva Veterinària
Tel. 957 21 87 25
www.epidemio.com

Berlín (Alemanya)
5è Congrés mundial sobre toxiinfec-
cions alimentàries

Data del 7 a l l i de |uny de 2004
Informació: Congress Office 5th World
Congress. BfR
x.f 49 30 8412 2957

i 49 30 8412 2957
[ mail: officewk5@bfr.bund.de

Istanbul (Turquia)
22è Congrés mundial d'avicultura
Data: del 8 al 13 de |uny de 2004
h ili>i ni.ii ió II U ConsortnnTi
x.f 90 212 244 71 71
Fax +90 212 244 71 81
E-mail: wpc2004@wpc2004.org

PREMIS

Premi Biovet Laboratoris
l'l'i ,i treballs pràctics sobre patologia,
epidemiologia, producció o sanitat ani-
mal. Dotat amb 1.700 CIII«>\ pi·i ,¡1
guanyador i 600 euros per l'accèsit.
Data límit de presentació de treballs: 1
de juny de 2004
Informació: COVT
Tel. 977 211
E-mail: covt@tmet.org

SERVEIS DEL COL·LEGI

SERVEI HORARI

Apropem -
Borsa de Treball

Medicorasse

Assessoria jurídica

COL·LEGI DE GIRONA

Secretaria

TELÈFON / E-MAIL

COL·LEGI DE TARRAGONA

Secretaria, Biblioteca
i Internet

COL·LEGI DE

Secretaria

dill. a di), de 9 a 13h i de 16 977 211189
a 18 h: div. de 9 a 13 h covt@tinet.org

dilluns a divendres de
9 a 2 0 h

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

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

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
9 a 14 h i de 16 a 20 h

932 112 466 ext. 26
depiundic@covb.es

dilluns a divendres
de 16,30 a 20 30h. i
del6.30a20.30h.

972 20 00 62
colvetgi@grn.es

TAULER D'ANUNCIS

• Es traspassa clínica vi'tu mana en zona alta de
! quipada amb raigs x. aire com lii io

nat, perruqueria, 70 m . Molt maca. Bones c< nu li
cions. Trucar al telèfon 93 162 69 82 de 14,30 h a
16.45 h o al 609 41 56 56.

• Es traspassa clínica amb perruqi leria canina en
zona Guinardó Raigs X, aire condicionat, petit
apartameni inclòs. Trucar al 609 41 56 56.

• Es traspassa < líniï ,i veterinài ia a B; ircelona zo
ni Sani Andreu, recent inaugurada, per no poder
atendre. Preu 100.000 €. Tel. 639 400 458.

• Es traspassa consultori vetei inari a Caldes d'Es-
trac / Sant Vicenç de Montalt, per no poder aten-
dre. En ple funcionameni L70 m Possibilitat d'in
corporar equip de raigs X. Tel. 626 366 317.

• Es traspassa i entre veterinari al Bai> l lobregat,
a 10 minuts de Barcelona. Obert l'any 1990 i refor-
mat el 1997. Amb perruqueria fel 659 268624.

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
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Laboratorios Dr. Esteve, SA
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Pfizer, SA
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EQUIPOS DE DIAGNOSTICO

E INSTRUMENTACIÓN
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SERVICIOS Y ASESORAMIENTO

LABORATORIOS DE ANÁLISIS

Laboratorios Anabiol, S A
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EQUIPOS DE IDENTIFICACIÓN

Asefis Servicios Fiscales Veterinarios Avid Microchip de España, S.L
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Usted es experto en salud
Nosotros, en atender sus necesidades financieras

MediCaixa

email medicaixa@la< aixa.es

web www.tnedicaixa.es

Teléfonos ').í 24 I 2} 2S I 'H 4 I 8 82 43
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La seguridad c/e ia
calidad

0 ANALlSIS Y CONTROL DE CALlDAD MICROBIOLÓGICO.

0 ANALlSIS Y CONTROL DE CALlDAD QUfMICO.

ANALlSIS Y CONTROL DE CALlDAD FfsICOS.

0 ASESORfA TÉCNICA INDUSTRIAL.

0 ASESORfA EN 1+0.

0 ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL Y AGUAS RESIDUALES.

0 IMPLANTAClÓN APPCC.

0 FORMAClÓN PERSONAL (CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA).

0 ASESORfA ALIMENTARIA LEGAL

laboratorios

ENAC ANAL/SIS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO A LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Ciencias 91-93 / Pol. In. Pedrosa (L'Hospitalet de Llobregat) / Telf 93 264 9370 / 71/ 72/ 73 Fax 93 264 9372
www,anabiol.com / e-mail. anabiol@anabiol.com / e-mail. anabiol@adv.es

Delegaciones. Zaragoza - Santiago de Compostela - Madrid - Bilbao - Valencia


