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VETERINARIS

EDITORIAL

Postura oficial del COVB
respecte a la vacunació
antiràbica

Davant d'un recent cus de ràbia a França, el ( ol·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
(( X )VB) considera i|iic no s'ha de baixar la guàrdia davant d'aquesta zoonosi mortal i que,
per tant, cal establir a (!atalunya l'obligatorietat de vacunar gossos, gats i fures contra la ràbia.

Els molins argumentats pel i X )VB són els següents:
1. Tol I que Espanya és un país declarai lliure de ràbia per la Organització Mundial de la Salm, el

( !OVB creu que això ha estai possible precisarneni degul a la bona tasca dels professionals v< teri
naris, que durant molts anys ban recomanat la vacunació antiràbica. A mes, el reglament vigent
(Reglament d'Epizoòties de 4 de febrer de 1955, article $50) reconeix que constitueix una mesura
fonamental en la lluita contra dita malaltia la vacunació proliLu tica dels animals.

2. Espanya és un pafs de trànsit, per on circulen gran quantitat d'animals de companyia procedents
del nord d'Àfrú a, una .-ona on es donen més de 200 ca-
sos de ràbia en .miniáis l'any. A més, cal recordar que
molls dels països recentment incorporáis a la UE (com Es
i oi ïia, Letònia i Lituània) i, fins i tot, estats membres de
In Unió des de la més anys U om Alemanya), si in païs< is
que continuen tenint casos d'aquesta zoonosi mortal. Tot
això suposa un risc de rebrot de la ràbia a Espanya.

i. (laldria homogeneïtzar criteris, tani respecti' ala res
ta d'Espanya (on hi ha obligació de vacunar contra la

ràbia a totes les comunitat autònomes excepte a Catalunya, C ¡alú. ia, A si mies, l'ais Basi i Castella-
I a Manxa), tom respeí te a la totalitat de la UE, on la vacunació antiràbica és un dels requisits exig
its pel \t^u passaport d ' a n i m a l s d e c o m p a n y i a , q u e serà v igent I'l d ' o c t u b r e de 2 0 0 4 .

El C O V B no pretén ser alarmista, sinó mostrar la seva preocupació davant una situació potencialment

perillosa. El ( lol·legi es mostra part idari d'actuar davant la rabia amb criteris de profilaxi abans que

si^ui necessari recórrer a l'eradicac ió.

EL COL·LEGI CREU QUE
CAL HOMOGENEÏTZAR
CRITERIS I QUE S'HA
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EN LA PROFILAXI
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TEMA DEL

Es reactiva el debat
sobre la ràbia

n nou Cci1- nalalt ia a ui i i Fran<

torna a posar en eviJcn sirat Je ïvstal·
>rietat Je la vacuna antirahica a

oluniàna Jes del 1994.

MARIA JOSÉ VIÑAS .

E
l passat l(i d'agíISI varen tornar
i saltar les alarmes: 1'lnsitui Pas
teurde París, el centre na< ional
de referència per la rahia .1
França, confirmava un cas

d'aquesta malaltia .1 un 'jos. L'animal, una
femella Je quatre mesos JVJ.n, ha\ ia es-
1.11 importada il·legalment des d'Agadir
(Marroc) per la seva propietaria el mes an-
terior, 1 no estava registrada ofi< ialmeni ni
vacunada contra la rabia. La <joss.i \,¡
començar ,1 mostrar se agressiva .1 partir
Jel 17 d'agost, mosseganl .1 vàries perso
nes. El seu estal va empitjorar moll rapi
damenl 1 va morir el 2\ d'agost. 1 es au
coritats sanitàries franc eses sospiten que el
període infectiu es va inicial quinze dies
abans del canvi de comportament de l'ani-
mal, per l.i qual cosa l.i L;I^,I hauria pi igul
transmetre la malaltia a qualsevol persona

0 animal que hagués entrai en contacte
amb ella Jel 2 al 11 d'agost.

ALARMA A EUROPA
Durani aquest període Je gairebé tres sel
manes, la propietària va visitar amb la M-
\ .1 mascota di verses t iutats del sud-oes) de
França, ones celebraven festivals de músi
t.i 1 teatre que atreuen .1 milers de visitants
de França 1 altres països. Això va in que
nu només s'a< tivessin les alarmes regionals

1 nat ionals, sinó que també s'alertessin al-
tres estats membres de la l 'nin Europea
mitjançant l'Early Warningand Response
System. La Organització Mundial de la
Salut (OMS) també ha difós la informació,

Paral·lelament, els serveis de vigilàn< ia

epidemiológica Je C ema van alertar el í
de setembre d'un cas de ràbia en humà: un
ciutadà austríac es trobava ingressa! en es-
tal moll .meu .1 la 11( '1 de I'l lospital de la
ciutat. Fil noi havia entrat al Marroc a prin-
cipis d'agosl amb el seu gos i, uns dies més
tard, l'animal va començar a tenir un com-
portameni estrany, mosseganl el seu amo,
Fil gos va morir pues dies després. El jove
austríat va ser ingressal I'l de setembre
amb un quadre clínic que va fer sospitar
als serveis sanitaris d'un possible cas de
ràbia, per la qual cosa se li va administra!
Li profilaxi aníu.ihi .1 pres< rita, però tot 1
així el seu estat de salut va empitjorar, en-
trant en est.11 deci 'in,1 amb net essitai d'in-
tubació i amb pronòstic moll greu. Per de-

Els gossos són
els principals
transmissors
de la ràbia
als humans.

sig e x p i e s J e la seva lami l la va Ser e\ ;u U-
,11 per avio a Austria.

Aquests nous casos de ràbia venen a con
firmar el i|iie el I '1 insejo C ¡eneral Je ( j ile
gios Veterinarios de España 1 el (!ol·legi
Oficial de Veterinaris de Barcelona ad
verteixen Jes de la anys: que no s'ha de
baixar la guàrdia davani d'aquesta zoonosi
greu. A Espanya, on les competències sa-



ni i.i i íes estan traspassades a les autonomies,
(.'xisu-ix una gran heterogeneïtai pel que
l;i ;i la ohligatorietai de vacunació an-
tiràbica; mentre algunes comunitats
autònomes obliguen a vacunar anualment,
altres han optai per la vacunas n> bianual,
i .1 la resta (Catalunya, Galícia, País Basc
Astúries i i asiella La Manxa) no hi ha
obligatorietat de vacunar cl*, gossos i gats,
i es deixa .il criteri del propietari, i loncre-
tament, a c 'atalunya no és obligatori va-
cunas des d'inicis di- la dècada dels 90. Fins
aleshores s'havien seguit els paràmetres
marcats per la Llei d'Epizoòties de 1955,
que obligava a vacunar contra la ràbia, però
el 1994 es va preguntara l'aleshores con-
sellei d'Agricultura, Ramaderia i Pesca,
Francesc Xavier Marimon, en compi rei-
xença parlamentària, si la vacuna era i l·li-
gatòria, i es va obtenir una resposta n :ga-
tiva, ja que Espanya és un país ( onsideral
lliuri' ik' ràhia per la OMS,

El COVB i el Consell sempre lan
Lniuni.il que el departament d'Agri:ul*
tura, Ramaderia i Pesca (OAI\P) p en-
gués aquesta decisió sense- consulti i al
rnl·lprriïi vi»n»rinari i ha t»• r milili,-. J j .

versos comunicats que instaven a les au-
toritats sanitàries a reconsiderar la seva

postura. En concret, el COVB ja va diri-
gir l'any 2000 un escril al consellei d'A
gricultura, Ramaderia i Pesca reí ordanl
li la conveniència de la vacunat n> bianual
aní iràbica i instant-li a controlar més es
trictament l'entrada d'animals a (latalun-
ya. t i Col·legi destacava en el sen comu-
nica! que el trànsit sense control de gossos
i gats procedents de països de l'Est i del
Nord d'Ali K a. zones on es donen mes de
200 casos de ràbia a l'any, suposava un
greu risc de rebroi d'aquesta malaltia al
nostre país.

EL CONTROL DE LA RÀBIA
lh\ any després, l'ou ubre del 2000, el
l lol·legi tomava a adreçar-se a la l lonse
llena mitjançant una sol·licitud de refoi
rna del maix legal que regula el control pre
ventiu de la ràbia a Catalunya. L'escril
esmentava ['informe del Comitè ( Üentífic
Veterinari de la C "omissió Europea si ibre la
ràbia i el mo\ une ni d'animalsa la IIE, que
c o n c l o ï a q u e e l s l i s i o s d e d i s e n n n . i i l ó

d'aquesla malaltia depenen de la miple-

meni.u ió de regulacions estrictes en la im-
pon, K io de gossos i yais de tercers països
no llunes de ràbia. El COVB recordava que
Espanya està en especial situació de risc,

Història d'una
terrible malaltia,
tan antiga com
la humanitat
La ràbia (del sànscrit rabilas:'agredir') és
una de les malalties més antigues de la hu-
manitat. La seva primera descripció es
remunta al segle XXIII a.C, en el Codi
Eshuma a Babilonia. I des de l'antiguitat
ja s'havia establert la relació entre la rà-
bia humana i la ràbia deguda a mossega-
des dels animals (especialment gossos).
El canvi de comportament que provoca-
va la malaltia en els animals, que passa-
ven de ser dòcils mascotes a feres agres-
sives i embogides, provocava el terror
dels pobles antics, que van considerar la
ràbia un càstig dels déus.Aquest càstig di-
ví va provocar nom-
broses morts entre
els antics egipcis,
grecs i pobles de l'À-
sia Oriental.

Però no és fins el
IS30 que es fa la pri-
mera descripció acu- 'i ?it
rada de la malaltia i
les seves vies d'infec-
ció: l'italià Girolamo
Fracastoro va ser
pioner en descriure
la ràbia, basant-se en l'observació de nom-
brosos pacients seus infectats.

Al segle XIX la ràbia estava estesa per
tot el món i era un veritable flagel, en es-
pecial a Europa. La gent estava terrorit-
zada respecte a aquesta malaltia mortal
sense tractament i les persones que eren
mossegades per un gos sospitós de ràbia
es suïcidaven o eren sacrificades. Però tot

FINS QUE ESVA
DESCOBRIR LA
VACUNA, ELS QUE
EREN MOSSEGATS
PER UN GOS RABIÓS
ES SUÏCIDAVEN
va canviar el 7 de juliol de 1875; aquell dia
va arribar a les portes de l'Institut Pas-
teur Joseph Meister, un nen de 9 anys a
qui un gos rabiós havia mossegat el dia
anterior. Pasteur i el seu equip portaven
cinc anys experimentant en animals una
possible vacuna antiràbica. però Meister
va ser el primer conillet d'índies humà. I
va ser un èxit: després de nou dies d'ino-
culació de quantitats creixents de virus,
el nen no va presentar cap símptoma i va
tornar sa i estalvi a casa seva.

El 1940 va començar a Polònia i Rús-
sia una epidèmia de ràbia a les poblacions
de guineus, i la malaltia va arribar fins a
França, assolint el pic de màxima incidència
a la dècada dels 80. Des d'aleshores va
començar a disminuir, gràcies a campan-
yes de vacunació oral de les guineus.



TEMA DEL MES

Es reactiva el debaí sobre
l.i ràbia

RABIA EN EUROPA

No hay casos

Libres de rabia

• Paites afectado* '
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f
en ser una :ona de trànsit entre Àfrica i
I uropa, i. i. > peí la qual seria més que re
comanable exigir una quarantena de qua-
tre a sis mesi is per als animals procedents
dels països on la ràbia no està eradic ada.

Cal destacat que deixat la vacunació
antiràbica en gossos com una opció vo-
luntària viola el principi de precaució sa-
nitària i Ics recomanacions Je la OMS.
Al cap i .i la fi, el Programa de C lontrol
de Zoonosi Mediterrània d'aquesi orga
nisme es va crear tenint en compte que
la lluita contra lo malalties zoonòtiques
(com l.i ràbia, a més de la brucelosi,
echinococosi, leishmaniosi i salmonelosi)
ne podia ser eficaç si les mesuro de pre
venció, inspecció i control no eren co
munes .i tots els païsi is

CAMPANYES MUNICIPALS
Una conseqüent ¡a paral·lela a la de< isió
d'eliminar l'obligatorietat de la vac unació
antiràbica ha estat que molts ajuntaments
catalans hagin decidit, pel seu compti i
risc, organitzat les seves pròpies campanyes
de vacunació. Aquestes accions hete
n igènies, que es fan sense i ap supervisu <
del Departament d'Agricultura, Ramade-
i ia i Pesi a, han estat denuni iades pel
i lol·legi a les administrai ions en Ji\ ers
es ocasions. HI COVB considera que
aquestes accions, que s'anuncien mit-

jançant rudimentaris cartells on es poden
llegir indicacions tan sorprenents com
"Campanya de vacunació demà, al davant
de la peixateria", són indesitjables, jaque
les vacunacions es fan a corre-cuita, sense
un control veterinari exhaustiu previ.

En les comunitats autònomes un la \ a-
cuna continua essent obligatòria, o bé es
\ ai una en les clíniques veterinàries o, en
els casos de poblacions que no disposen
de serveis veterinaris, és la pròpia Ad-
ministració qui organitza les campanyes
ile V.K unac ió.

COM ACTUAR?
i al tenir en compte que la ràbia es una
malaltia de declaració obligatòria. Per
això, si un facultatiu té coneixement d'un
Cas sospitós, haurà Je comunic arJio als
serveis veterinaris oficials. Aleshores es
procediria a la presa de mostres de l'an-
imal, que es remetrien al laboratori de
referen» ia.

Mentre s'espera la confirmació de la
ma la li ia (usi es confirma el cas de ràbia),
el següent pas seia adoptat mesures per
evitar-ne la difusió: s'haurà de restringir
el moviment, tant de l'animal afectat com
de tols aquells que hagin poguí ser
mossegats per ell. També es Jurà a terme
la vacunal ió .kls gossos Jel terme mu-
nicipal afectat, si no han estat vacunats

L'ENTREVISTA
JORDI CASAL
tpidemiòle

"No crec
que calgui
obligar a
vacunar"
Jordi Casal és professoi titular del Departament de Sa-

i ui.it i Anatomia Animal i esl i espei ialitz rt en I pide

miolo:,¡ latí onvidat a la < onferèni

|i ie ha organitzat el COVB. és conscic-i it que

la seva postura no el farà gaire popular entre la comu-

M U Í vetei ¡nài ia

Tenint en compte el recent cas de ràbia en un gos a la

Jurant el darrer any (si així és, es vacu-
narà com a mínim Jos cops en un intei
val ile sel Jies). A mes, al municipi alee-
tai no es peí nuï ia la circulació de gossos
pel canei si no es amb morrió, i correc-
tament identificats. Els gats, per la seva
han Ja, no podran sot i n de ( asa.

I In cop confirmada la malaltia, els ani-
mals malalts i els mossegats pel gos rabiós
seran sacrificats, ment re que els herbívora
que hagin estat atacats es sotmetran a vigi-
lància. U aixecament Je les mesures Je
pre\ enció es dóna tres mesos després del
Jar-rei cas dec laial.

PROTOCOL EN HUMANS
Tol i la postura de la C ¡eneralitat davant
l'obligatorietat de vacunació antiràbica,
el Departament de Sanitat de Catalunya
va publicar l'agosl del 2000 un protocol
d'actuació en i as d'una mossegada d'ani-
mal on ja es contemplava la possibilitat
Je que la bestia los rabiosa. En aquest pro
tocol s'adverteix de que la ràbia "és una
zoonosi greu: la importància d'aquesta
malaltia no es Jeu tant a la seva morbi-
ditat com a la seva letalitat, ja que és una
malaltia gairebé sempre mortal".

Sanitat explica els molins Je l'elabo
ració Jel protocol: " fot i que C 'alalunya
esta lliure Je ràbia (Jes Je l'any 1966,
i probablement Jes d'abans, no hi ha



veïna França, creu que la vacuna antiràbica hauria de

ser obligatòria a Catalunya, com ho és a la major part

d'Espanya?

No. No crec que >

la i àbia perquè considero que el i ¡si existei it a I' u

lu,ilit,it i1 lia d'aquesta malaltia és mínim.

A 11 anca ja la tenen gaii el i ai lii ai la I panya é:

nu país dei l.u.it lliure de i ibia o m

humans des dels anys 70. L'úniï perill peí a

n, isaltres é queen: p igué irribai de l'exterii n ;es

tic referint-me sobretot al nord d'Ah ica

païsi is de l'est d'Eun ipa esta més controlada.

Però Espanya és un país de trànsit, i existint països

veïns on la malaltia no ha estat erradicada...

Torno,i insistir: la ràl iia urbana només afecta l'Àfri

• i uropa |,i no n'hi I i i malaltia .1 les po-

blacions de guineus està gairebé sota control. Sí que

hi ha ràbia en els quiròpters, però està estuï Iia1 que

no la poden transmetre als gi issos o a les pegones.

Iot i així, i considerant que, com diu el COVB, per una

banda es tracta d'una zoonosi greu, i per l'altra, l'antí-

ràbica és uno vacuna barata, 100% efectiva i que la

major part dels propietaris segueixen demanant-la, per

què no tornar a instaurar l'obligatorietat de vacunado?

• cert, pi • • e ai tual

meni ja es g iste e. 111 15 públii s en pn igi

me: li ilties que hipotètíi amenl

pi idi ien arribai .1 les peí • --m- Peí exemple, lï-nce-

fali ipatiaespi mi i1 1 bo 1 & el risi de ti in missii i

és un $ alt que per la ral • npoc

gaire. Peí altre bandaj il dii que si es di més un 1 as

de ràbia a < a1 llunya, sempre ,'esl 11 ¡.1 a tei

1111,1 v,i, ui,,!.. . animals del voltant de

l.i I éstia malalta A més, el ti 11 tameni 1 ireventiu que

In ha i»'i humans és molí efe I

A la vista de tots oquests arguments, què és el que

creu que s'hauria de fer amb la vacuna7

Bé, 1,nuï', ic en le prohibir.com <•-, fa

amb les vacui-

• 1 . H i t l i s

no esti-

111 ida,molt probiil Jemei I1 • l'haui' li

.

<o,é • IIIÍII-,., Iones 1 • /ai uní

És la seva postura la majoritària entre els epide-

miòlegs?

. • • ' |ue creu que

ma opi-

nió tan vàlida i discutible com lame

Fira Barcelona
23.11 .04 Montjuïc
26 .11 .04 wwwexpoavigacoi

Un saló obert al món
i a tots els sectors
de la producció animal
Expoaviga 2004 evoluciona amb el sector i obre la seva
oferta a nous àmbits per a integrar tots els nivells del cicle
productiu, des de la granja fins a la taula. Participi en l'únic
Saló Internacional de tecnologia ramadera celebrat a
Espanya, que arriba a la seva 15a edició consagrat com a
punt de trobada ineludible a nivell mundial.
Informi's: Tel. +34 902 233 200.

s a l ó INTERNACIONAL de la tecno log ia ramadera

i EXPOAVIGA
INTERNATIONAL trade fair for livestock breeding technology

.Ml! Generalitat
" I I ' de Catalunya



TEMA DEL MES

hagut cap cas), són freqüents les consultes,
així que s'hii cregui oportú protocol·litzar
les actuacions a realitzar en cas Je
mossegades d'animals a persones, ja que
els animals que mi isseguen poden serd'ori-
gen desconegut o procedir d'un altre país
un lii hagi ràbia".

Tenint en compte que una de les pohla-
i ions >le més risc de ser mossegades és la
del col·le< tiu veterinari, caldria tenii mi 'li
present quin és el procedimeni J'.u tuai ió
Davani una mossegada, sigui quina sigui
l.i situació, hi h.i uns p;issns comuns .1
seguir: cl primer és netejat acuradameni
l,i ferida. Existeixen estudis que demostren
que utilitzam aigua 1 una M'IIU ió de sabó
.il 20".' es pi 'i reduir el risc de ràbia en un
90%, sobretol -1 LI ferida és superfit ial.
In , anvi, l'aplicat ió de desinfei tants com
l'.n id nítric o compostos d'amoni quater-
nari li" és més r iu IIV.I que la del simple
sabó, per això no es recomanen. Paral·lela-
ment, en els casos on se M>spin que hi ha
infecció bacteriana, és recomana fet pro-
iil.ixi amb .nuil·iciu s. Si la persona
mossegada no està vacunada correctament
..'nu.1 el tètanus, s'aplicarà .1 més .1 més
l.i profilaxi antitetànica.

Pel que 1.1.1 l.i profilaxi antiràbu .1, exis-
teixen diferents linees d'a< m.u ió depe
nent de l'origen de l'animal causant de Li

• • •
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Transport
d'animals a la UE
Tot i que la vacunació antirabica no és obli-
gatòria a quatre comunitats autònomes
espanyoles, aquell que vulgui viatjar per la
Unió Europea amb la seva mascota l'hau-
rà de portar convenientment vacunada
contra aquesta zoonosi.Aixó està regulat
pel reglament (CE) 998/2003. que exigeix
que en els desplaçaments intracomunita-
ris dels animals de companyia aquests va-

gin acompanyats d'un passaport (vigent
des de 1' 1 d'octubre de 2004) on constin

A més, Suècia, el Regne Unit 1 Irlanda,
països, que fins fa uns anys aplicaven la
quarantena en les entrades d'animals de
companyia, han substituït aquest sistema
pel requeriment d'aportar un test sero-
lògic que acrediti que la mascota té un
Índex suficient d'anticossos contra la ra-
bia (0,5 Ul/ml).

mossegada. Si es tracta d'un animal domès-
tic (gos o '̂;it) autòc ion o pro< edenl de
zones lliures de ràbia, no es farà vigilància
de Li bèstia ni traí tamem antiràbic ;i l'afec-
tat. Perd M d L;"S O gal venen d'un país
endèmiï de ràbia, s'haurà de vigilar aquest
animal durant 14 dies. I si aquesta \i
gilància no és possible, es procedirà a donar
.1 l'afec tat gammaglobulina i va» una an
tiràbica (per separat i a zones anatòmiques

diferents). Per suposat, sempre s'hauran
Jo valorar ris diferents supòsits: en quina
localitat s'ha produït Li mossegada (si es
tracta d'una zona de trànsit de yossn*,
pr< icedents d'altres p.iïs< is o no), Li p< issi
ble procedència de l'animal i Li localització
de la mossegada, pi que Li durada del
període d'incubació es inversament pro-
pon ional al grau d'innervació de Li zona
1 a Li proximitat de Li mossegada al SNK '.

En cas de mossegada, rentar immediatament i curosament la zona amb
aiízua 1 una solució de sabó al 20l\> redueix el risc de ràbia en un 90'

Reunió del COVB
amb el DARP
El 17 de setembre passat, el president
del Col·legi, Francesc Monné.i dos mem-
bres de la Junta, Marta Legido i Ana Ave-
llaneda, es varen reunir amb represen-
tants del Departament d'Agricultura.
Ramaderia i Pesca per discutir la ne-
cessitat d'establir l'obligació de vacunar
contra la ràbia amb periodicitat biennal
a tots els gossos de Catalunya. Els re-
presentants del DARP varen ser Ramon
Jové, subdirector general de Ramaderia,
i el cap de Sanitat. Iscle Selga. Jové i Sel-
ga van afirmar que, tot i que compre-
nien la postura del COVB, entenien que
abans de dur la proposta dels veterina-
ris al Parlament, calia fer estudis tècnics
que demostressin indiscutiblement la
necessitat de vacunar. A més, el DARP
va manifestar que cal anar "més enllà" i
establir un pla sanitari dels animals de
companyia a partir d'una anàlisi de risc
de cadascuna de les malalties, en espe-
cial de les zoonosi.
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Animals geriàtrics
i reproducció

patologia reproductiva dels animals gerià-
trics, un dels motius nies freqüents de consulta,
presenta la complicació ategidü que no sempre
és possible el tractament quirúrgic.

Diplomat pe

U problemes relac ¡onats amh l;i
reproduce ió del gos i del gal
geriàtrics són una de les àrees
amb més casufsi i( .1 dins de la
t IIIIK .1 Ji.11 ia. 1 .1 majoi ia dels

¡naris pensen que moltes de les pa
rologies reprodu» tives només es poden rrac-
tar quirúrgicament i que, un ei ip arreglades,
ja no reapareixen. Però així 1 no és del tol
cert: d'una banda no sempre és possible
plantejar un.u irurgia degui alris( que com

una anestèsia .1 determinades edats i,
per altra banda, .1 vegades reapareixen pr< >-
blemes que, teòricament, estaven ressolts.

Les neoplàsies ovàriques no són gaire fre
qüents (del 0,5-6% del total de neoplàsies)
i solen classificar se, segons el seu origen, en

neoplàsies epitelials, neoplàsies de l'estro-
in.1 1 neoplàsies de cèl·lules germinals. El
diagnòstic es sol fer por la història clínica, 1
sobre tol per ecografia.

l·l tumoi més freqüeni és l'adenocarcino-
m;i d'origen epitelial que eursa amb un
quadre d'ascitis i distensió abdominal a con
seqüèn< ia de l'obstrucció de vasos limfàtics
causada pel tumor. En fun< ió del tipus de
rumor existirà mes o menys riscdepatiï una
metàstasi 1 el trac tameni serà difereni en ca-
da cas, però 1 al saber que el tumors de
cèl·lules de la granulosa cursen amb hiper-
estrogenisme amb In possible supressió de
medul·la òssia (tromhocitopenia, leucope
nia) i que en un 10-20% dels casos j.i han
metastatitzal en el momeni del diagnòstic.
Una altra problemàtica ós la síndrome de
la resta ovàrií a.

Tot i que no es una patologia espe( ífïi a
de la geriatria de la gossa, cada vegada hi
ha més casos descrits de reaparició de símp-
tomes d' estrès en gosses teòricament
castrades (és a dir, sense ovaris).

A diferència de la gata, on és possible la

¡"5 freqüent de la glàndula mamaria són ¡

iors ue r . l als m.l
Í 'eró el 50% d'ells són benignes, i, pel que fa als malignes, el 25% es re-

hormonodependeni, 1 la millor pre-
venció és l'esterilització després del primer zel. Això és degut a que repetitives
pseudo 1 • irició de tumors mamai is, ¡a 1 |ue la 1 in ilai ti

1 descrit com a carcinogènica 1. per tant. l'esterilització en qualsevol mo-
ment de la vi- , erà més positiu que negatiu de cara al pro

tament és quirúrgic, amb resecció de tot el tumor í el gangli limfàtiï
tipus de tumor; podem fer una

tomiaen bloc.de tota la 1 idena o fins i tot una nodulectomia. Finalment.
laquin1 >pció en aquest tipus di- , i hi ha

lotocols que funcionen bé, c ; els que utilitzen doxorrubiï ¡na,

existència de fragments i ivàrics llum de la
borsa ovàrica, en la «uwi normalmeni
apareix com ;i consequèn< ia de una mala
praxi quirúrgica.

()al sospitar d'una síndrome de la resta
ovàrica on qualsevol gossa que pal eix i pro-
blemes reproductius, com poden ser mami-
tis, pseudogestacions 1 > tumors vaginals, tol
i que prèviameni hagi estal ovariec-
1, mm. ada o ovariohisterec tomitzada.

Neoplàsia mamaria de grans dimensions en una gossa.



Els animals gerià-
trics presenten
més incidència de
patologies repro-
ductives, degut al
major nombre de
cicles hormonals
al que han estat
sotmesos.

Sens dubte, l'úter és l'òrgan rei de la pa timulal i presenta inicialmem una hiper-
ti ili igia reproductiva Jc la femella, degul a plàsia endometrial i posteriorment una pk>
que durant tota la vida de l'animal ha es- metra. El diagnòstic és similar al d'una pio-
i.H sotmès a multitud de cicles hormonals mena i el tractameni d'elecció el quirúrgic.
i, moll sovint, a medicacions (inhibidors Finalment, a l'úter també es poden donar
del zel, protocols abortius, etc.). La mai o neoplàsies, piK freqüents, que solen sei Iv
i ¡,11 ¡r patologies uterines es
solu< ionen amb la cirurgia,
però Hi ha casos (com seria
i'l d'una gossa amb car-
dii ipal I;I Jc I|S anys) on cal

un t ra< tamenl mèdiï ,

A llirs Ji- la hiperplàsia

nignes (leiomiomes, fi
bromes, fihroleiomiom.es,
fibromiomes, fibroade^
només, adenomes, lipo-
mes i pòlips endometri
als). Molts animals solen

a s i m p t i M U , i i u s . E l s i u -

L'UTER ES L'ORGAN
'REI' HE LA

PATOLOGIA
REPRODUCTIVA
DE LA FEMELLA,

endometrial quist icamom [)[-.( I U T A L S C I C L E S mors malignes són l'ade
plex de la piometra [veure 1 1 O R M O N A L S 1 A nocarcinoma, el carcino-
requadre], a l'úter també s'hi I F S M F P 1 C A C I O N S '"'' endometrial, el
donen patologies com la
piometra del munyo uteri, associada a una
mala praxis quirúrgica, per deixai un Iros
d'endometri en el momeni de la t astrac ió provocar pèrdues vulvars, disuria, hema

l·|c l'animal. Si és sol mes a un traeiameni túria, letargia, anorèxia i distensió ahdomt-
hormonal (com progestagens per una pi ui- nal. La cirurgia és resolutiva, però cal con
ja intensa) o al cicle hormonal perquè tam- siderar el tipus de tumor per saber la
bé al mateix temps hi ha una síndrome Jc possibilitat de metástasis i la quimioterapia
la resta ovàrica, aquest endometri es es- més apropiada

i ar« inoma ¡ndiferenc iat,
cl limfosart orna, cl tumor veneri transmis-
sible i cl disgerminoma metastàtic. Solen

!



Veto als anunCiS
de cria i venda
de gossos i gats
La i nimal
en ració

MARÍA JOSÉ VIÑAS.

• tndic Pepito i scx un chihuahua

que busca nòvia per tenir

i adells" " \ en< < adells Je york

shire". No és estrany trobar

anuncis d'aquesl tipus .1 qual-

sevol centre veterinari, tol 1 que la Llei de

Protecció Animal (LPA) Je ¡ulú -I de 200 5

Im hagi prohibit. Aquesta prohibit ió pretén

ajudai .1 a< 1 inseguí! un dels prim ¡pals ob-

jectius de la LPA: regular i limitar la cria Je

LJII'·M·-· i gats entre particulars, perquè

d'aquesta manera s'eviti una proliferai ió

indiscriminada d'animals de c< impan\ ia que

Mil del i\ .11 i·ii abandi inaments o en insufi

1 ieni atenció sanitària de les mascotes.

La LPA estableix que la cria d'animals

de companyia queda limitada a aquells cen

iics que hagin estal registrats omi ;i nucli

:oològic. Amb això s'aconsegueix aug-

mentar les garanties sanitàries idesaluï dels

animals (ja que aquests nuclis han de tenir

un veterinari responsable) 1 incrementar

els 1 ontrol de moviments d'animals, que

queden reflei titsenel llibre de registre d'en-

trades 1 sortides. Per tant, cal que els pro

fessionals veterinaris hi col·laborin negnm

se :i col·locar en el seu centre de treball

anuncis que faciliten la cria entre pari i< u

lars d la venta d'animals sen.se número de

registre del nucli zoològic.

c :AL QUE LES CONSULTES COL·LABORIN EN EL CONTROL
PER ERENAR L'ARANDONAMENT DE MASCOTES

'Bèsties', la nova sèrie animal i natural deTV3
TV3 estrena aquest mes Bèsties, la nova sèrie documental que pretén divulgar les es-
pècies més representatives de la fauna de Catalunya. Espècies autòctones pròpies del
nostre territori.com òlibes, tortugues mediterrànies, flamencs i ratpenats, entre d'al-
tres, seran els protagonistes d'una sèrie televisiva que compta amb el suport del De-
partament de Medi Ambient de la Generalitat. La sèrie està dirigida per Jaume Sané,
biòleg amb una amplissima experiència com a autor de reportatges de natura, i la pre-
senta Pol Izquierdo. En cada capítol descobrirem el cicle biològic, des que neix fins que
es fa adult, dels depredadors, l'espai on viuen i sobretot la relació amb l'home.

Nova York inaugura el primer
cafè per a gats del món
Manhattan, el cor de Nova York, acollirà la primera cafeteria felina del
món. El local, que pertany al fabricant d'aliments per a gats Meow
Mix, pretén que els felins puguin divertir-se tastant algun dels molts
plats elaborats segons la dieta felina. El restaurant, que posa a dispo-
sició dels clients un total de set menús, ofereix als acompanyants un
menú molt similar, elaborat a partir de peixos, mariscos i d'altres re-
ceptes pròpies de la dieta preferida pels gat:.

Els autobusos de
Jerusalem comptaran
amb gossos antibomba
L'associació Cadells per la Pau lliurarà aquest
mes a les autoritats policials de Jerusalem
la primera d'una sèrie de camades de gos-
sos antibomba perquè inspeccionin els au-
tobusos, objectiu dels terroristes, a la re-
cerca d'explosius. Cadells per la Pau porta
a terme la seva tasca amb l'únic finançament
de les donacions.

Arriba la moda
de les formigues com
a animals de companyia
Ja s'han venut més de 70.000 exemplars de
l'Antquarium, o aquari específic per a for-
migues.Tot i que al començament es trac-
tava d'un experiment de la NASA per es-
tudiar el comportament gravitaton d'alguns
éssers vius, al Japó han adoptat les formigues
com a animals de companyia.A més, la mo-
da ha quallat ràpidament a d'altres paisos.

El Parlament
anglès prohibeix
la caça de la guineu
D'aquí a dos anys, la caça de la guineu
a Anglaterra i Gal·les haurà de fer-se
sense gossos. El Parlament britànic ha
aprovat la Llei que prohibeix l'ús de
gossos a la tradicional caça de la guineu
i del conill en mig de grans protestes.
El Govern proposa, amb aquesta llei,
que la prohibició a Anglaterra i Gal·les
(a Escòcia, aquesta pràctica ja està abo-
lida) entri en vigor el 2006 perquè els
afectats tinguin temps d'adaptarse. Per
la seva banda, els defensors de l'esport
argumenten que la seva prohibició tin-
drà greus conseqüències econòmiques
per a les zones rurals, provocant pel
cap baix 16.000 aturats. Des que els la-
boristes van arribar al poder, el 1997,
la Cambra Baixa ha donat suport a
aquesta iniciativa, però els esforços de
prohibir aquesta pràctica sempre s'han
vist aturats pels lords.
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URETAT AUMENTARÍA

L'ENTREVISTA

EDUARD MATA
Dired

¡t Alimei

"Canviarà la funció
dels veterinaris"
MARIA JOSÉ VIÑAS.

_^^_^^ duard Mata (Malleni, Sai
* 11)T7) es \,\ llicenciar en Vete

1 A rinària per la facultai de Saragos-
sael I979,idesdel 1983 trebal

M ^ H . I a l'Administració. La vocació
li ve de família, ja que el seu pau- tamhé
era veterinari titular, i Mata el va ajudar
en L·I treball els primers anys després de
llicenc iar-se. Desque a l'abril de l\w\ pas-
sai es \ .i fundar l'Agèn< ía Catalana de Se
guretat Alimentària (A( SA), Mata n'és
el direi tor.

Per què es va crear l'ACSA?
L'ACSA es va crear per donar resposta

.i un nou concepte emergent: el de la S
guretai Alimentària, ¡dea que no existia
fins fa uns cinc o sis anys. Abans es i reia
que l.i seguretat en l'alimentació depenia
només del control dels últims graons de la
cadena alimentària, és a dir, de la higiene
LI l'escorxador i a la indústria. Però amb les
crisi de Ics vaques boges i de les dioxines es
va veure que aquesta vigilància dels últims
graons, per moll esl ricte i |ue fi «, peí sí so-
la no era sufic ient. Aquests sistemes de
control eren eficients per alguns casos, pe-
rò van fallar en les dues crisi esmentades
perquè allà el perill s'havia donat a l'inici
de la cadena de producció animal, no al fi-
nal. És aleshores quan per tota la Unió Eu-
ropea s'estén la convicció que la protecció
de la sanitai animal ¡, pei tant, de la ^ilui
humana, s'ha de garantir al llarg de tota la
cadena de pnxluc t ió d'aliments. O fins i tot
en etapes prèvies; per exemple, cal dur a
terme accions mediambientals perquè els
contaminante, com les dioxines, no arribin
.i la cadena alimentària.

Aleshores es creen agències de Segure-
tat Alimentària a tota Europa, amb els
mateixos criteris de funcionament?

Sí. Aquí, l'Agència Espanyola de Segu-
ii i.ii Alimentària a Madrid s'en< arrega de
11 insmetre'ns les indi( ai i* ms de la IIE. 1 la
I 1 ha uniik.ii totes les normatives sobre
seguretat alimentària, que estaven disper-
ses per sectors, en quatre reglaments únics,
les quals contemplen aspectes de control
d'aliments, pinsos i elements de salut i be-
nestar animal. I )'aquesta manera, ara, tots
ris agents que controlen la cadena ali-
mentài ia, depenguin del departament que
depenguin (Sanitat, Medi Ambient, Saluï
Pública...), tots ells estaran regulats de la
mateixa manera i hauran d'aplicar el ma-
teix criteri.

Q u i n e s són les polítiques prioritàries </<•
l'ACSA?

El pruner rs aconseguir la uniformitat,
pe is. 11 en marxa els elements que permetin
lacen irdinació dels departaments implicats
in seguretat alimentària: és a dir, el De-
partament de Salut, el d'Agricultura, el de
( lomerç, Purisme i l lonsum i el de Medi
Ambient i Habitatge. A nies .i mes, s'ha
d'aconseguir que treballin conjuntament
amb eU ajuntaments. El principal instru-
ment de coordinat ió serà el Pla de Segure-

i.ii Alimentària de i latalunya, un docu-
ment moll (omplex que ha de fixar objec-
tius tant de saluï i benestar animals com de
ei un rol dels aliments. (. lonsideroque aquest
pla es trencaderr, en el sentil que, mentre
que la majoria de reglaments interns dels de-
partaments solen ser bastant secrets —no-
més a l'abast de la gent que hi treballa—,
en l'el·laboració d'aquesi document hi es-
tà participant gent de tots els sec uns.

Concretament! quin seria el paper del ve-
terinari oi el Í'IÍI tic Seguretat Alimentària?

Els veterinaris són professionals que por-

La formació permanent
De tots és ben sabut que el COVB té un acord amb Sanitat per elaborar els plans de forma-
ció permanent dels vet< treballen en aquest Departament, Eduard Mata coi
que és així com ha de funcionar el Col·legi; "com element de connexió entre els professionals
i la Uni i director de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, que es declara ferm
partidari del sistema anglosaxó de formació continuada, recorda que, quan es va produir la cri-
si de l'encefalopatia espongiforme bovina, "gairebé tots els veterinaris que treballaven ei

ii i haver de passar pel curs de neurologia veterinària que va organitzar el COVB". Per Ma-
ta, aquest és un bon exemple del que ha de ser l'educació permanent: "Més que fer postgraus
i màsters que intenten abracar massa coses, és millor fer seminaris intensius que donin una so-
lució dels problemes concrets que van sorgint durant l'exercici de la nostra professió".
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ten moll de temps treballani en seguretat

alimentària, per :\i\i> tenen un pes especi

fic moll important. Però en aquesta feina

també hi intervenen enginyers agrònoms,

farmacèutics, metges, epidemiòlegs...

El Col·legi s'ha fet ressò diverses venu-

des del molestar existent entre els veteri-

naris higienistes, que es queixeu, entre al-

tres coses, de lu manca de recursos humans.

Valdria ampliar les places de veterinari que

treballen en inspecció alimentària?

Nu sé si es pol dir que manquen veteri

naris en inspecció alimentària, sobretot si

tenim en compte < om evolucionarà aquest

MI un rus els propers .uns. ()rec que aug-

mentarà Pautocontrol, és ;i dir, cl control

per part dels mateixos industrials alimen-

taris. Això és el que vol hi Unió Europea,

ja ho diu molt clar en el seu llibre blanc: "Els

n-sp< insablesde la seguretat alimentària són

els agents econòmics" (ramaders, propie

taris d'escorxadors i industrials). La funció

del veterinari anirà evoluï ionant, passarà

ik- ser inspector .1 auditor dels processos

d'autocontrol 1̂1- ICS indústries. Com serà

una tasca diferent, amb els anys veurem si

caldran més o menys veterinaris.

Prevenir riscos des de la infantesa
El Departament de Sanitat de la Generalitat ha iniciat un nou projecte edu-
catiu, denominat Tasta'm, destinat a prevenir riscos a l'alimentació. El pro-
jecte va adreçat a mestres, alumnes de 6 a 10 anys i les seves famílies, i neix
amb la intenció d'oferir als mestres, pares i alumnes un programa obert so-
bre alimentació saludable amb una visió global dels factors que intervenen
en els trastorns alimenticis. La finalitat és prevenir-los des de les primeres
edats dels nens. Una pàgina web proposa activitats que treballen diversos
àmbits del coneixement, amb la intenció d'afavorir sentiments, creences i
comportaments relacionats amb una alimentació saludable.

La Generalitat defensa
els productes de l'Ebre
L'aparició d'elements contaminants al riu Ebre, al
seu pas per Flix, ha obligat a la Generalitat a po-
sar en marxa un pla, consensuat amb els sectors
agroalimentaris de la zona, que controlarà la qua-
litat dels seus productes. L'objectiu del pla és tran-
quil·litzar el consumidor de fruita dolça, oli, citrics.
arròs i mol·luscs procedents de l'Ebre.

La UE mantindrà el
veto a la importació
de pollastre asiàtic
La Comissió Europea ha decidit per-
llongar fins a PI d'abril del 2005 el blo-
queig que prohibeix als països europeus
importar carn de pollastre procedent
d'Asia. En concret, són vuit els paisos
perjudicats per la mesura: Cambodja,
Corea del Sud, Indonèsia, Malàisia, Laos,
Pakistan,Tailàndia ¡Vietnam. El bloqueig
és la mesura presa per la UE un cop de-
tectada a aquests països la grip aviaria.

Els residus de
plaguicides amenacen
els països pobres
La FAO ha denunciat davant la comuni-
tat internacional l'existència de grans
quantitats de residus quimics tòxics pro-
cedents de plaguicides no utilitzats o ca-
ducats a paisos pobres d'Europa de l'Est,
Àsia, Orient Mitjà i Amèrica Llatina. La
FAO adverteix del perill que suposen
aquests plaguicides (DDT, dieldrin, en-
drin.heptaclor,fosfats orgànics,etc.) per
a la salut humana i la del medi ambient.

Creix el consum
de greixos a la UE
Un estudi recent de l'Autoritat Europea de Segu-
retat Alimentària ha alertat dels riscos cardiovas-
culars que suposa l'increment de greixos (satu-
rats, entre un 10% i un 18%; hidrogenats, entre un
0'5% i un 2%), a la dieta diària dels europeus. A
partir del 2006 els fabricants estaran obligats a in-
dicar a l'etiqueta els nivells de greixos.

Greenpeace exigeix
informar de l'origen
transgènic a l'etiqueta
Els fabricants europeus no informen a
les etiquetes de la procedència transgè-
nica de certs productes. Això és el que
es desprèn d'un estudi realitzar per
l'ONG a diferents supermercats d'Eu-
ropa. Tot i que l'oferta d'aquests pro-
ductes cada vegada és menor, els ous, els
derivats làctics i els carnis no informen
que es tracta d'un aliment procedent d'a-
nimals alimentats amb transgènics.

Gossos ensinistrats en
la detecció de toxines
d'origen animal
La unitat, dependent de la Guàrdia Ci-
vil, actuarà en punts d'entrada de viat-
gers procedents de mitjans de transport
internacionals.Aquesta unitat permetrà
minimitzar al màxim el factor de risc
que constitueix la introducció de pro-
ductes d'origen animal i,en especial.d'a-
liments susceptibles de dur elements pa-
tògens que originarien malalties a les
persones i a la cabana ramadera.



Les dictes riques en
concentrats donen lloc
a notables produccions
de CLA a nivell rumína
i com a cqptequcncia i
baixada en el percenta
del grei i in la llet.

Alimentació, greix en la llet
i acidosi en vaques lleteres

'energia es el principal limitant del desenvolupament Jcl poten-
T, complementar la dieta de les vaques lleteres amh .ureiv ir-

hidrats comporta risc d'acidosi i de canvis en la composició de la llet.

MARTA TERRÉ TRULLA.
tal d

L
.i selei t in genèl u a de ks
\ riques de llei ha dui ais
amin.iU ,1 tenir un gran
|N>ten< ¡al produccoi de He!
que es \LU Limita) peí la

i .ip.u n u d'ingestió d'energia de la vai a.
Per tal d'aportar més energia a les racions
In ha dues opcions, o bé mitjançant els
hidrats Je carboni o bé a parin del greix
afegit. Però l'aportació de carbohidrats a

la ració té el IISL de provocar acidosi
ruminal [vegeu requadre]

Per altra banda, trobem el greix de la
ra< ió i|iii- o troba en tes fulles dels farral
ges, que està principalmeni L·II forma de
• •. 11. K tolfpids, riesen àcid linoleii i linolèniï.
i també en el greix dels grans de cereals que
es troba en forma Ji- triglicèrids, que són
rics en linoleic. Els greixos no poden ser
utilitzats i om .1 foni d'energia pels mi-
croorganismes del ivmik . I a més ;i nies els
àcids greixosos insaturats són tòxics pels
mi< roorganismes ruminals degul a la presen
11.1 del grupcarboxii en el radical de l'A( i.

lils greixos també redueixen la digestibili-
lai de la fibra degul a l'efei te d'em apsula-
inniï de la mateixa per pau de l'Al i; fel
que difi< ulta l'adhesió dels bacteris a les
pan íi ules dels ingredients del remuc. Quan
i.'U greixos arriben al remuc la primera ac-
i ió que reben per pau dels microorganismes
és la lipòlisi i la conseqüent alliberació dels
A( ¡. Quan aquests Al i són insaturats ris
microorganismes intentaran protegir-se
d'ells canviani i·l 1 ipus d'isomerització dels
AG insaturats de \>\ forma cis a la rrans que
es més estable en el remu< . 1 després l'ani-
ran hidrogenitzani Ims .1 saturar-lo com



El risc dels
carbohidrats
i Ina ii i1 d i la ració pot provi

a l'acumulací • eixosos volàtils (AGV) i àcid i

sigui per un excé 1 • . ió insuficient d'Ai

o un ritme de p.i

d'ai ¡dosié ide l'ài id là< ticqueprovédelafermentai ii

tica dels carbohidrats i té un pKa més baix que la resta d'AGV

1 es conseqüèm ¡es de l'ai idosi ruminal s> m vàrie ei pi íi ier lloc. •

produeix una disminuí ¡i li l ing tii • d'alimem i li n la os

laritai ruminal. Aquesta disminuí ió de la ingestió tendeix, però,

L'ANIMALBAIXA MENJA ^ ,
MENYS, BAIXA LA , , , , , , , ,
SEVA PRODUCCIÓ 1 TE
S O V I N T PROBLEMES animals tomen a n
DE PEULLES idespn iilende

nou un quadre d'acidosi

imblaco ipi mem davalla^ i del ei insum fambé hi i.. l'ab

cessos hepàtics que comprometen la capacitat metabòlica del fetge i la

pn idui ció de l'animal Al matcr- ¡nu > . r urineni de la pres! h i sangui

niaj'absi irció de substài • ihisi imina i l'eles u

mi 'In ii.ii 11 TI. In.' t de la pres i i a nivell de

la peülla, produint edemes, hemorràgies i deformació del conon de la

1 Valti ' ' ida,ja que e

1
lel greix de la llet, ami i la ei inseqüem inversió di

m iteïna de la llet, 1 a ini idèm ia de i |uadre . d'ai ii li • i: repetits en el

n imou l'apariï ii ide futur episi di: •:'

,is i una di ¡n ¡

ió d'AGV es dificulta i pi

-rmetent

1 VOS.

pletameni. Per tant, el perfil d'A( '< que es
tliïnii en la dieta ii" sera el t¡iif arribarà a
nivell duodenal.

SABONS CÀLCICS
El fel ilc complementar amb greix la ració,
augmenta la densitai ener^ei i*, a d'aquesta,
pero no aporta energia a nivell ruminal.
Per tal d'evitar l'aa ¡ó negativa dels greixos
Jo la dieta sobre els microorganismes ru-
minals, s'haoptai per sintetitzar sabons < al
(. Íes i greixos hidrogenáis, i|uo son formes
inerts sobre la microflora ruminal. IVm,
s'ha observal que els sabons càlcics re
dueixen potencialment la ingestió degui
;i In seva baixa palatabilitat i al seu olor in-
tens (Chouinard ei al., I1)l)7), i ^pu- els
greixos hidrogenats tenen menor Ji-
m'si ¡bilitai ;i nivell duodenal.

Per tant, l'ús Jf greix té el risc de Jis
minuir la ingestió i de retruc disminuir
l'aportació de tots els nutrients al duodè.
A més, s'observa que rai ions amb un ni-
vell superioral 5,25% de greix resulten en
un descens de la ingestió de matèria seca.
l.iinlv s'ha \ isl que la suplementac ió de

lípids en la dieta ió un efecte inhibidor de
l,i lipogènesi ,i nivell mamari i, per tant, es
redueix la síntesi d'A( i Jo i adena ( urta
(McNamara el al., 1995).

de Ï;H'I\ en la llet, Els bacteris lipolftics,
encarregats de la lipòlisi i biohidrogenació
dels greixos, són sensibles al pi I ruminal.
De manera que en condicions d'acidosi

I IIIS ara, sempre s'haviadil que lesdietes ruminal, la lipòlisi i biohidrogenació dels
riques en concentrats conduïen .1 una aci-
dosi ruminal i a una con
seqüeni baixada del greix
de la Noi. Don*s, Li pro
ducció d'acetat, princ ipal
pret IIISOI dels Al > de ca-
dena iini,i que poden sei
sintel itzats .1 l.i glàndula
mamaria, es veia dismin
uïda, i reperc utia en hi M'H-
U-MS Je greix de la glàn-
dula mamaria. Pero, tol 1
que el per» entatge d'ai etai es veia dismin
uïi, l.i quantitat total d'acetai produït sol

LA MICROFLORA
LI POLÍTIC A

RUMINAL CANVIA
EL PERFIL DELS At i

INSATl IRATS
DE LA DIETA

MITJANÇANT LA
BIOHIDROGENACIÓ

greixos es veurà reduïda, 1 la possil·iln,n
que l,i biohidrogenitzai 10
total dels .Al i insanirais
(Al il í ,111 il·i .1 terme és
més Jiiu 11, p.iss.mi ;i
duodè niés produc tes in
termediaris.

1 larribada d'AGl ;il re-

i n i k f a r à q u e Li n i k r o l l o

r.i lipolítica ruminal s'en-
i arregui de hiohidrogenil
:,ir los 1 anvianl el perfil

d'A< ¡. 1.1 baixada del greix de la llei pot
se 1 més deguda a la presència d'àcid linole

sor superior en Jieies nques en L oiuenil·ii u en la dieta que no a una defii ieiu iad'ac-
que en dietes nques vi\ farratges.

A< tualment, la teoria que mes reflexa la
baixada del greix Jo la llei ós Li dels A( i.
\ ;n is estudis han trotan una correlac ii > en
1 re el contingui de trans-10, cis 12 d'àcid
linoleic conjugal 11 I A) 1 el percentatge

ei.11 >. mseqüència de l'ac idosi ruminal. Tot
1 així, Li baixada del pi I ruminal es un fac-
tor impi MM .nit por reduir la lipòlisi 1 Li bii p-
hidrogenització .1 nivell ruminal, 1 aug-
mentar els productes intermediaris Jo la
biohidrogenitzac 10.



PRODUCCIÓ ANIMAL

El DARP treu
un butlletí
informatiu diari
El 'DARP/Into1 pretén modificar
l·i visió que té 1;> societat dol

Liroalimentari
MARÍA JOSÉ VIÑAS.

E
l Depattamem d'Agrie uli ura,
Ramaderia i Pesca ¡a té, Jos Je
l'I Je setembre passat, una no-
\ ,i eina de cotnunU ació: el
DARP/ln/o, un butlletí diari

que arriba por correu electrònic .1 un gran
nombre Je professionals del M-itor 1 geni
relacionada.

Marcelí Pascual, cap d'Informació del
I )ARP, explu a que el butlletí no té com n
única finalitat cohesionar el departament,
sinó que també "pretén ac 1 inseguir que els
temes relac ¡onatsamhel sector priman es-
tiguin mes presents a la societat". "A

Catalunya, la gent no és conscieni de la
importància de l·i indústria agropecuaria",
destaca Pascual. "Per exemple, es sol par
lar del turisme però els catalans no saben
que el nostre sn tor pon i és dels més po-
tents d'Europa".

El cap d'Informació del DARP troba in-
just queia indústriaagroalimentària"només
aparegui ;i les portades dels diaris quan pas-
sa alguna desgràcia". 1 )es del departameni
es creu que cal crear consciència i debat

sobre aquests temes i, per això, què millor
que informar constantmem sobre el que es
mou al sector? Cal destacar que el butlletí
es 1,1 arribar, entre d'altres, ;i periodistes i
líders d'opinió. També el reben més Je 700
ajuntaments i consells comarcals.

Pascual eren que la comunitai veteri-
nària "es un grup importan! del sector
agroalimentari, raó per la qual voldríem
rebre notícies vostres per enriquir els
nostre butlletí'".

LA PUBLICACIÓ ARRIBA A LÍDERS D'OPINIÓ PER CORREU
ELECTRÒNIC PER (;ONSCIENC1AR SOBRE EL SECTOR

Baixa l'índex de mortalitat per la PMWS
L'Agència de Laboratoris Veterinaris del Regne Unit acaba de fer públiques les darreres
dades sobre la incidència de la Sindrome d'Aprimament Post-deslletament (PMWS. en
les seves sigles en anglès). La seva incidència és d'un 16,7% dels casos analitzats entre
l'abril i l'agost del 2004. El 2002, aquest percentatge va ser d'un 29.6%. Malgrat aquest
descens en la incidència de la PMWS en molts ramats del Regne Unit, la presència del
circovirus porcí del tipus 2 (PCV-2),que s'acostuma a associar al PMWS, encara és prou
important, ja que algunes explotacions s'han registrat una elevada mortalitat a causa del
PMWS (en algun cas s'ha arribat fins al I 5%).

Detectats nous casos de
llengua blava a l'illa de Còrcega
Més de 800 caps ovins de l'illa de Córcega haurien contret el virus
de la llengua blava. L'any passat aquest mateix virus ja va assolar l'illa,
i enguany, tot i no haver-hi indicis de cap nou cas, les autoritats de la
regió acaben de fer públics quatre nous focus a les zones nord i sud
de Córcega. La vacunació massiva a tota la zona, la quarantena de les
explotacions afectades, el control dels desplaçaments interns i el sa-
crifici parcial, són algunes de las mesures preses de forma urgent.

Apareix a Sant Feliu
Sasserra un nou cas
de 'vaques boges'
El passat 26 d'agost la Generalitat de Cata-
lunya va confirmar l'aparició d'un nou focus
d'encefalopatia espongiforme bovina, cone-
gut com a malaltia de les vaques boges, al
municipi de Sant Feliu Sasserra (Barcelona).
El laboratori va establir que l'animal, que
havia estat sacrificat en un escorxador d'a-
questa localitat, havia estat afectat pel virus.

La UE finançarà
un institut virtual
contra la zoonosi
En els propers cinc anys, la Unió Europea
té previst subvencionar amb prop de 15 mi-
lions d'euros l'institut virtual Med-Vet-Net,
per lluitar contra el virus de la zoonosi. L'ob-
jectiu és crear una massa crítica de cientí-
fics europeus que treballi en la prevenció i
control de la zoonosi, inclosa la contami-
nació per bacteris patògens.

Els governs centra!
i autonòmics ajudaran
el sector primari
El Govern central i les comunitats au-
tònomes han acordat recentment des-
tinar un total de 20,7 milions d'euros a
programes pel desenvolupament rama-
der i agrícola. En concret, en matèria
agrícola, aquests fons es destinaran al
foment de l'associacionisme agrari, a la
promoció de noves tecnologies en ma-
quinària i equips agraris, així com per
ajudes directes per superfície als fruits
de closca i al sanejament de la produc-
ció d'albercoc de la varietat bulida.
Quant a la ramaderia, aquestes subven-
cions serviran per finançar programes
estatals d'eradicació de malalties i pel
control del rendiment lleter. La Confe-
rència Sectorial d'Agricultura i Desen-
volupament Rural,feta a Barcelona,ha es-
tat l'escenari escollit per la ministra
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Elena
Espinosa, per anunciar aquestes ajudes.



Usted es experto en salude

r

Nosotros, en atender sus necesidades financieras.
Después de más de I") años de dedicación exclu-

siva a los hombres j mujeres profesionales de la

salud, en MediCaixa sentimos la misma pasión

que usted por su profesión. Sólo así podemos

ofrecerle las mejores soluciones para sus intereses

y brindarle el trato especial que usted

requiere por las exigencias de su trabajo.

En MediCaixa le ofrecemos una amplia

Kania d e p r o d u c t o s y s e r v i c i o s
(l<' "la Caixa" d i s e ñ a d o s a m e d i d a , le

MediCaixa

ayudamos a p o n e r en marcha sus proyectos, t a m o

personales como profesionales, y, además, estamos

a su disposición las 24 horas del día, a través del

servicio <le banca .1 distancia Línea Abierta.

En MediCaixa somos especialistas en resolver las

necesidades de la totalidad del colectivo

sanitario. Compruébelo en cualquier

oficina de "la (ï.iixa". Le informaremos

personalmente de la mejor (Orina de

a t e n d e r sus necesidades financieras.
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Ressonàncies per a
les petites mascotes
El nou centre Diagnosi Veterinària ofereix als m-

isionals un servei especialitzat i de prestigi

REDACCIÓ

Diagnosi Veterinària posa .1 dis-
posició dels professionals un nou
servei de ressonant ia magnèi ¡1 a

dissenyal especialmenl per ni --L·II ÚS UI

petits animals de companyia. Els veteri-
naris, i|in.- abans havien Ji- recórrer ;i la
col·laborac ió amb all res centres mèdics
per tal de poder fer l'esmentada prova
—en unes condicions tal vegada una mi
L.I precàries , ja poden dirigir-se .1 una

: .11 espec ialitzada.
El centre Diagnosi Veterinària disposa

de la tecnologia més avançada del mercat.
"1 In 11 cregui convenient fa< ilitai un servei
de diagnosi >JIIC ofereixi unes prestacions
de gran qualitat ;i un preu assequible", afir-
men els promotors de la iniciativa. El nou
aparell compta amb la validació de nom

brosos centres europeus situats a diversos
països, com Anglaterra, Suïssa, Itàlia o Ale-
manya, on |.i fa algun temps que l'utilitzen.
A més, ['espec ialització és màxima ¡a • |ue
l'empresa està dedic ada només a pra( ticai
aquesta tè< nica de diagnosi.

Per ,1 la realització de la prova és
necessària l'anestèsia, per tal d'immobi-
I11 .11 al pacient. A Diagnosi Veterinària
s'empra l'isoflorà rom ;i gas d'inhalació.
D'altra banda, per .1 la monotorització es
l.i servir la pulsioximetria, la capnografia
1 l'ele* tn u ard rafia.

Per a intS informació, cal adreçar-se al
telèfon 93 Í77 78 7 5 o al correu elec-
trònic info@diagnosiveterinaria.com.
Pambé es pol visitar l·i web del centre:
www.diagm isiveterinaria.com.

diagnosiveterinària

últiples aplicacions
Les aplicacions d

per sospites 1 cracranials

cert és qu
el colze o «I gen> ¡del.
brosarcorrv
bé es pot fer se¡



Seguro

Multirriesgo del Hogar

La tranquilidad personal y la de tu familia
pasa por la seguridad de tu hogar

A.M.A. estudia cada caso y ofrece la solución
más idónea para tu vivienda (piso, apartamento,
chalet, etc).

Más de 25 garantías y sevicios,
que cubren todas las eventualidades posibles.

Ademós, bonificaciones por

• Puerta blindada

• Alarma conectada

No siniestralidad

Para mós información
91 34 34 700 (Central Madrid)
901 100 333 - 902 303 OIO

La seguridad de tu hogar está en "tu Mútua"



EL COL·LEGI INFORMA

Esmenes a la Llei
de Protecció Animal
El COVR reclama al Departament de Medi
Ambient que hi ha^i nu ¡noi veterinari

MARÍA JOSÉ VIÑAS.

E [ CON B ha dirigit un escrit ;il De-
partament Je Medi Ambienl en el
que proposa diverses esmenes a l'es-

kirnim de Reglament i|ue desenvolupa
la Llei Je Protecció Animal (LPA) de ju-
liol de 2003.

I 'n deis | irin< ipals suggeriments és que
.il Reglameni s'estableixi com .i condició
prèvia ;i l·i inscripc ió d'un nut li zoològic
la designació del veterinari responsable,
per aconseguir que hi hagi un veritable
ei mtrol veterinari del nucli.

El COVB ha proposat incloure entre els
motius d'eutanàsia pei causes sanitàries, a
més de les ¡a contemplades en l'esborrany
de Reglament, els trastorns comporta-
mentals ¿rens intractables 1 que suposin
un risc per les persones o altres animals,
els quals seran valorats i ceri ifï< ats per un
\ eterinari col·legial.

Tu i 1 que l'ari i< le 1 de la I l'A regula els
tractaments sanitaris 1 comportamentals
obligatoris, en realitat es tracta d'un con
cepte jurídic indeterminal ja que, actual-
ment, no existeix 1. .ip tractameni sanitari
ni proftlàctic obligatori per .ils gats 1 gos-
sos. Per això, el COVB considera que
s'hauria d'obligar t nm .1 mínim .1 fer un
control veterinari anual. I '''.Kines 1,1 mane-
ra, es podria practica) una exploració com-
pleta <Je l'animal i el facultatiu podria in-
formar :ils propietaris de les vac unac ions
i dels actes (l(ni< - ne< essaris per mantenir
el bon estai higiènico-sanitari de l'animal.

IDENTIFICACIÓ D'EXÒTICS
Altres suggeriments del < '< >VB inclouen
li obligatorictai d'identifii ació dels ani-
mals de companyia exòtics abans de qual-
sevol transacció. Aquestes mascotes es-
tan i reixeni en pi >pularitat, raó per Li
qual hi ha la necessitai de portar un bon
control de l·i seva tinença, en espec ial --i
considerem que molts d'ells són poten-
^ ials transmissors de zoonosi (algunes es-
pè< ies de serps 1 tortugues són portadores

de salmonel·la, menin- que els conills po-
den transmetre l,i tinya 1 les aus psità
i ¡des l;i psitacosi). A HK ; \ s'ha <.le pro« u
1.11 evitar que aquests animals siguin
abandonats, pel risc que suposen pei [es
espè< ies auti K ti mes.

1 na reclamació important del Col·le-
gi es refereix .il curs de cuidador/a d'ani-
mals Je companyia que han de seguti els
treballadors de nuclis zoològics. El Regla-
ment contempla una exemp< ió a la obli-
gació de Ui aquests cursos per .1 les per-
sones que acreditin una experiènc i.i de
1 m. anys en la cura d'animals, però el
1 '.(. )VB considera que la validesa d'aquests

ixements hauria de ser avaluada pei
Medi Ambient.

Finalmeni, el COVB es part idari de pro-
hibir les empaitades d'animals.

Les propostes
El ¡ tip de 1 I del < OVB

I. No rec
elles persones que

nporalment a caja a gats di

íe gos;
prograrr
nuclis z<
3. Deso

trograrrtes de socialització

dels

4. D ísponsable
per a cada nucli zoològic.
5. Preveure
comport
d'euta

. Requerir el dicti rten d
vete legiac abans de procedir

ials.

explorac impleta

8. Obligatorietat d'identificar i
mals de companyia

exóc
9. Prohibir les empaiudes
10. Qi tamt
Ambient i habicacge
coneixemem
les persones que dem

obliga. I



Una col·lecció per als
amants de la història
El veterinari alemany 1 Iclmut Wentges ha
recollit nu;<- Je 1.500 objectes sobre la profe

La veterinài ia, >. om qualsevol espe-
cialitat mèdica, ie" la seva història,
que es remunta a molts segles en-

rere. I Ina manera amena de conèixer-la
és a través de la col·lecció d'instruments,
llibres i tol tipus Je material veterinari
de 1 lelmut Wentges, un especialista ale-
mam que fa cinquanta anys que es ded-
ica a ret ni i ei el món a la recerca d'aque
sles peces. IV lel, ha eoinl·'·ial la seva
professi,') de \'elerin,ln ,lIl1h LI de (ol,kc-
ci'l!~isl:l i rl'st:llIr,ldor, una afició que li
ve de família. II resultai és una i > il·lec-

ció que abraça un gran ventall de segles
i ,lïsos, En re,l!it,ll, els instruments més
en-,mtics d,llen de l'època antiga, l'Ed,1l Mit-
¡ana 1 l l0derna i l'nlLl'dl'lXCn d'in
drcts (lllll Indonl""I, ÀfricI, Eurnp, 1
Aml'rlCl.

La col·le( c ió inclou, entre altres ele-
ments, mes de 700 instruments i mate-
rial mèdic, Illés d'una cinquantena de mi
i roscopis, una cinquantena més de pen ' ,
de 1',ll1liguil,ll, i unes 2~ de prccol'lIn
hinl's, Tamhé dispOS<I d'una hihlillll'CI
que conté treballs veterinaris Jes del segle

XVII fins .1 l'a< i ualitat. En total, es < al
mésUI!,1 quc la col·lecció lé al \"lltolnt dc
1.500 OhJl'llCS descrit, cn cl\;lkg, tot
que n'hi ha algun centenar més encar;
peí i atalogar. "Tot aquest material es tro
ba i Akm'ln)'I, pl'ro LI intern
Wentges és traslladar-lo a Espanya, per
'xpo,ar-I" d'un,I mancr;¡ permanent L'n
alguna insi n m i> >. I Ina J e les entitats que

ha rehuí l'oferta es cl ( ¡ol·legi, que està
estudiant el contingut Je la col·lecció,
que pi idi ta ser dl' Ics més Importants q l l
hi lla en el món.

lemutin Premix
Premezcla medicamentosa
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Noves cares a Formació,
Informàtica i Premsa
HI COVB ha retorçat els ires departaments
afectats entre els mesos de maig i setembre
MARÍA JOSÉ VIÑAS

El Col·legi ha incorporat em re maig
i setembre tres nous membres al seu
personal: Ferran AI< araz t om en-

carregat del sistema informàtic, Estanis
Simón .il departament de Formació i
María \osé Viñas com encarregada de
i Comunicació.

Ferran Alt araz és, amh els seus 20 anys,
el membre mos jove del personal del
Col·legi. Compagina el i reball amb els
estudis d'Administrador de Sistemes. A
més d'encarregar-se del control i man-
teniment de l'equip informàtic del
i i. A B, dóna suport en casques informa-
tives i supervisará a partir de finals de sep-
tembre la m iva web de l'em itat.

Estants Simón és veterinari, de la pro-
moció 1994-99, i abans d'incorporat se al
departament de Forma< ió del ( X )VB (on
treballa conjuntament amb Elizabeth Ma-
ta) va exer< ir en el camp de la clínica de
¡Hiiïs animals i com a comerç tal.

Marta José Viñas és llicenciada en Vete
i in.it i.i 11995-2000) i en Periodisme. ( hm
.i veterinària, va treballar dos anys en ois

camps de la produc ció animal i la investi
'j.nii'i acadèmica. Fambé ha treballat com
i periodista a diversos mitjans de premsa

escrita. I )es de septembre s'encarrega de la
redacció de la revista Veterinaris i del but-
lletí infoVeterinaris, així com del contacte
amb els mitjans de < i imunu a< ió

Tots els serveis
necessaris pel col·legiat

"Amb aquestes tres darreres incor-
poracions, el personal del COVB ja està
al complert i pot donar al col·legiat tots
els serveis necessaris", ha afirmat Fran-
cesc Monné, president del Col·legi.

En l'actualitat, el COVB conta amb els
següents departaments:
-Secretaria (Mònica Rodríguez i Andreu
Garcia).
-Gerència (Francesc Masoller)
-Formació (Estanis Simón i Elizabeth Ma-
ta)
-Borsa de treball (Elizabeth Mata)
-Assessoria jurídica (Elena Oller)
-Premsa i comunicació (María José Viñas)
-Inspecció de cliniques (Francesc Olives)

Ferran Alcaraz, encarregat
del sistema informàtic.

Estanis Simón, del departament
de Formació.

María José Viñas, responsable
de Comunicació.

Obres al COVB
Comença la remodelació de la seu de Barcelona,
que vol ser un col·legi del segle XXI
M.J.V.

Tor i que en un prin< ¡pi les obres
havien Jo (omençai al mes de i n.iiĵ

es va produir un retard pet difi
cultats burocràtiques (d'obten< ió de pel
nusos) , n,i li;i estat fins a principis d'agost
que s'ha ¡niï iat la remodela* ió del ( X )VB.
I ,i reforma ha començat pel pis de dalt, i
més concretament, pels lavabos. Al mateix
temps, s'està treballant a la planta de baix,
on la part de la sala d'actes on uns enda-
vant s'instal·larà l'arxiu de l'entitat.

Es calcula que cap a tinaLs d'oc tubre s'ini

i i.n.in Irs obres .\\^ despatxos Jo la planta
Jo Jal i, on s'enderrocaran parets amb la in-
tenció d'aconseguir espais de treball més
oberts i lluminosos.

El darrer pas de la remodelació serà n
l'àrea de recepció, on es diferenciarà entre
l'espai d'atem ió al públic de la zona on es
i,ui les tasques administratives (a< tualment
ois Jos llocs estan ( onnectats). Està previst
que les obres a< abinen poc més de mig any.
Anirem informant en els propers números
sobre l'estat dels treballs.

Aspecte
de la futura àrea
.Kl l l I l l l lMI . I t lV. l



PUBUREPORTATGE

Tot el Vendrell en cinc segons
El nou portal d'informació turística (wwvv.vendrellturistu ) permet
un ràpid recorregut per l'àmplia oferta cultural i d'oci d'aquest municipi
REDACCIÓ

E
l municipi del Vendrell no pas-
sa desapercebut per als centenars
de turistes que visiten el nord de
hi Costa I laurada ( Paí ragona),
Fa ternpsque la capital de laco

marca del Penedès té moltes coses a dir als
seus visitants i no estem parlani de l'ha
hitual oferta estiuenca de sol i platja, sinó
també d'una agenda cultural i d'oc i capaç
de sal isfer els gustos mes exigents. Ara, a
més, el nou portal www.vendrellturis-
tic.com ofereix informació detallada de la
i .11 tellera cultural i lúdica.

II nou portal permet a l'usuari fer la se-
va pel K ió d'informació còmodament des
de c asa, sense necessiral de desplaçar se ni
de tenir que esperar ;\l ii·li·lun. li I luiur vi-
sitant pi'i organitzar la seva escapada de
cap de setmana oles seves va» anees segons
un ampli ventall de preferent ies. En qües-
tu'i de segons pol accedir tant .1 la infoi
macio gastronòmica moll atra< tivapei
.ils amants del xató 1 rl peix com mu-
sical, ni use is! ica o monumental. I In bon
exemple és el Museu Arqueològic ili·l Ven-
drell, el riuel de ( loma-ruga, la ('asa Mu-
seu Àngel 1 ¡uimerà o el í onegul Festival
Ji- Música Pau I Casals.

El muniu S ia tranquil·litat i inactiu in paisatge
le serv

•

Depufiitment do Comerç.Turisme I Consum
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EL COL·LEGI INFORMA

"Es molt fàcil agafar
afició a la muntanya"

mmn Rica ha participat en hi darrera edició
de hi travessa Mata^alls-Montserrat
SÍLVIA COLÓME.

La muntanya s'ha convertit en la gran
passió de l ¡emma Rica, una vete-
i iii.ii i.i que dedk a part del seu temps

lliuro .1 recórrer boscos i prats. L'afició ti ve
de Lluny. 1 V- pet ¡ta va sei e» i irta i després
monitora d'esplai. Aquestes dues expe-
nriK ies la van ensenyar ,i gaudir de les
passejades per la natura. A continuació, va
aprofundir més en el tema i va dedicar-se .i
rei ascensions. I tesprés d'assolir algun i im,
Rica afirma que "és moll l;u il afu ionar-te
,i la muntanya". 1 li valora especialment el
paisatge, però sobretot l'ajuda a relaxar se.
"I ni desestressa molt, em va moll bé por
treure'm la clínica del cap, si no, lii estaria
pensani Ics 24 hores del dia". Només hi t ro
iin^ que es dedica .i tons .i preparar tra-
vesses de muntanya. La darrera que ha
recorregul os la famosa Matagalls-Moni

serrat, que enguany arribava a la XXVa edi-
ció. Rica va fer els 83 quilòmetres que se-
paren l.i muntanya de Matagalls i el rno-
IH'M ir de Montserrai en un temps èpic: 16
hores i IS minuts, que l'han situada entre
les primeres dunes en completar el recor-
regul de les 500 que van aconseguir arribai
,i la meta.

L'n dia després de l'experiènc I.I, Ri( .i va
explicar riallera que "va anar moll bé". V.i
valorar positivamem perdamuni de tol el
caràcter "emblemàtic" d'aquesta travessa,
que els participants acostumen aacabai ben
entrada la matinada. "M'agrada tan! pel que
signific a com pel paisatge que im istra al llarg
del recorregut". La travessa d'aquest any,
que es va fer el diumenge I1' de setembre,
coincidia amb el < entenai i de la pi imera
excursió, i hi v;m arribar a participar prop

" P A E J A R PER LA NATURA EM D E E T R E A MOLT, EM
VA MOLT BÉ PER TREURE'M LA C L Í N I A DEL AP, l NO,
HI ETARIA P E N A N T LE 24 HORE DEL DIA"

de 2.500 persones. Per ;i Rica, les travesses

per la muntanya són més que una afició. De
fet, estan molt relacionades amb l'altra pas-
sió de l.i veterinària barcelonina: l'hoquei
herba. "No tinc gaire temps per entrenai i
faig muntanya per agafar tísic", explica.

(iemma Rica és una veterana d'aquesi
espí ni. Fa 11 anys que hi ¡uga, tol i que no
pensa en la jubilació. "Jugaré fins que em
fac ui fora". /V cualment, és l·i i. apitana de
l'equip Lfnia 11Í\V rerrassa, on comparteix

patologia
cular
del

Dates: 16-18 de desembre.
Organitza: Institut Veterinari
d'Ortopèdia y Traumatologia i
la Universitat Cardenal
Herrera.
Informació: www.ivot.net
Tel. 932906801

Organitza: Societat
Espanyola de Traumatologia
i OrtopèdiaVeterin.ii i.t
i Centre de Cirurgia
de Mínima Invasió.
Informació: Verònica.
Crisóstomo.Tel. 927 181 032
e-mail: crisosto@ccmi.es

CASTELLÓ

Dates: 19-20 novembre.
Organitza: Institut
Mediterrani d'Endoscòpia.
Informació: Paseo de
Morella, 15 (Castelló)
Tel 964 24 53
imev@retemail.es

GIRONA
MURCIA

Imologia aviar:

Dates: del 3 de i
a I'l de desembre.
Organitza: Col·legi
de Veterinaris de Girona
i Universitat de Girona.
Informació: Albert Badia.
Tel 972 22 88 04

CÀCERES

Dates: 3 i 4 de desembre.

Dates: 26-28 novembre.
Organitza: AVEPA.
Informació: www.avepa.org

congressos

s Nacional

Dates: 22-24 octubre.
Organitza: AVEPA.
Informació: www.avepa.org

KIEV(UKRAINA)

Dates: 7-9 desembre.
Organitza: Organització
Mundial de la S.ilut,
Organització Mundial de Salut
Animal i Comissió Europea.
Informació: s.sLiarcz@oio.int

OLIVENZA (BADAJOZ)

Dates: del 22 al 24
d'octubre.
Organitza: Associacions
Extremenya i Nacional
d'Història de laVetern
Informació: Dr. José Marín
Sánchez Murillo.
Tel. 924 26 08 48
e-mail: marim@wanadoo.es

CÒRDOBA

Dates: del 4 al 6
de novembre.
Organitza: Unitat de
Cirurgia. Dept. de Medicina

i Cirurgia Animal. Universitat
de Córdoba.
Informació: Projectes,
Incentius i Congressos.
Tel. 957 485 848

BARCELONA

Dates: del 23 al 26
de s e m b r e .
Informació: Fira
de Barcelona.
Tel. 902 233 200
www.expoaviga.com

PREMI DE
L'ASSOCIACIÓ
DE VETERINARIS
ESPECIALISTES
TAURINS-

Data límit de presentació:
2 de novembre.
Organitza: Associació
de Veterinaris Especialistes
Taurins.
Informació: 91-41 1-20-33
(Sra. Marga).



Molt personal

vestuari amb un parell de companyes que

van guanyar medalla als |ocs i >lfmpi< s de

Barcelona. Va debutar, |XT<>, .1 l'all re equip

de Li pobla< ió: l'Atlètk Ferrassa. En aquests

moments està preparani l'inici >. U- la lliga i

té com a gran repte que l'equip quedi primer

o segon «.Ir C 'atalunya, com passa sovint,

Ixi» ,I considera que l'hoquei és més que una

afició. "És una manera Jr veure les amigues

de sempre i també m'ajuda ;i des< onne< tai

de Li feina".

Han estat notícia ••

^ ^ * • * _ ^ ^ ^ ^

Decès d'Antoni Fores
Vita, veterinari de
l'Administració
El passat 14 d'agost ens
deixava Antoni Fores
Vita, veterinari jubilat.
Fores, nascut al 1914a
Granada, havia treballat
en el cos de veterinaris
titulars de Vic des del
1959 fins al 1984. any de
la seva jubilació.
Llicenciat a la facultat de
Veterinària de Córdoba.
Fores estava casat amb
Mn Cruz Gascón, amb
qui tenia sis fills.
El COVB transmet el seu
més sentit condol a la
seva família.

Mort de Jordi
Montsalvatge i Cid,
veterinari, psiquiatra
i pintor
Aquest mes de juny va
morir Jordi Montsalvatge

i Cid, qui era
probablement un dels
col·legiats més
polifacètics de Barcelona.
A banda de llicenciar-se
en Veterinària per la
facultat de Saragossa el
1962, va seguir els
estudis de Medicina.
obtenint la
especialització en
psiquiatria, tot i que mai
la va arribar a exercir.
Montsalvatge va dedicar
la major part de la seva
vida professional als
Serveis Municipals
Veterinaris de Barcelona,
on es va especialitzar en
la inspecció del peix. El
difunt era també un
notable pintor: d'ell són
els retrats del
presidents del COVB
que es poden
contemplar a la sala
d'actes de l'entitat. Però
no acabaven aquí les
aficions d'aquest
veterinari: també era un
destacat judoca.A més.
Montsalvatge va treballar
durant uns anys en els
serveis veterinaris del
parc zoològic de
Barcelona. Casat amb
Marta Singla, deixa
quatre fills i cinc néts.

Defunció de Joaquim
més del'Ordre Civilde
de l'Ordre Civil de
Sanitat
Joaquim Mas Perera va
morir el passat mes de
juliol a l'edat de 75 anys.
Llicenciat a Córdoba.
Mas va treballar a la
clínica de petits animals i
a l'Administració, on va
arribar a ser cap de la

(t w

Prefectura de Sanitat de
Barcelona. Casat amb
Clara Arce el 1957. va
tenir dos fills (un d'ells
veterinari) i era avi de
tres nens.
Mas va obtenir la insígnia
de Cavaller de l'Ordre
Civil de Sanitat i va ser
membre fundador
d'AVEPA, a més de
president del Comitè de
Clíniques de Petits
Animals.

'JOINT VENTURE' SENSE INVERSIÓ
AMB UNA CLÍNICA

S'ofereix jotnl venture (sense inversió requerida) amb una bona clínica, amb conso-
lidada cartera de clients. S'asseguren bons ingressos estables, progrés personal i
qualitat de feina. Interessats envieu curriculum o dades personals al Sr. Jordi Pon-
sà.al correu electrònic jp@laudis.es o a la següent adreça: Passeig de Gràcia. 101,
5è I a, 08008 Barcelona.

ES VEN
Per tancament de consultori veteri-
nari es ven mobiliari, material de ci-
rurgia, bibliografia, etc. Interessats tru-
queu al 620434519 o envieu correu
electrònic a aquesta adreça:
maryquim@eresmas.com.

ES TRASPASSA
Botiga d'accessoris per a mascotes a
Vilanova del Vallès (Barcelona), amb
servei de perruqueria inclòs i possibi-
litats d'instal·lar un consultori veteri-
nari. Interessats truqueu al telèfon
938 459 400,

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

SECRETARIA, BIBLIOTECA I INTERNET
de

Telèfon: 977 211 189. e-mail: covt@tinet.org

SECRETARIA

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

APROPEM-BORSA DE TREBALL

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

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

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

ASSESSORIA JURÍDICA

Telèfon: 932 112 466 ext 22
e-mail: depjuridic@covb.es

de 16 a I8h

4h. i de

Avis: per garantir la vigència dels anuncis publicats en aquesta secció, només
apareixeran una vegada. Els interessats que vulguin publicar un anunci en
edicions successives de la revista ho hauran de comunicar expressament a la
responsable de la publicació, Maria José Viñas, per correu electrònic (piVM i
sa@covb.es) o fax (93 21 2 12 08).

ro
SECRETARIA

Telèfon: 972 20 00 62. e-mail: colvetgi@grn.es



NOVETATS COMERCIALS

Pfizer dissenya el segell de qualitat 1/25
Han passat dos anys des del llançament a Espanya de Stellamune Uno, la vacuna
monodosi de Pfizer contra la micoplasmosi porcina.Ara, Pfizer ha dissenyat el se-
gell exclusiu qualitat I /25 per als porcs vacunats amb Stellamune Uno. Per acon-
seguir tots els avantatges d'aquest segell cal vacunar tots els garrins amb una do-
si de Stellmune Uno des de la primera setmana de vida. Es tracta de l'única vacuna
eficaç en presència d'anticossos maternals específics. La immunitat òptima dels
garrins s'aconsegueix tres setmanes després de l'aplicació i dura almenys 25 set-
manes. La tecnologia de l'adjuvant microoliòs Amphigen que incorpora la vacu-
na assegura per als porcs protecció precoç, eficaç i duradora.

El nou catàleg Medical Express
Veterinària ja està disponible
El nou catàleg Medical Express Veterinària ja és a disposició dels
professionals. La nova edició compta amb importants novetats
com la incorporació de tres nous laboratoris: Lafi.Vetoquinol i
Lovcns Animal Health. Així mateix, els clients disposen de tota
una família de perruqueria canina i complements per a la mas-
cota. Bastos &Toval, que continua oferint un catàleg ampli i com-
petitiu, manté enguany el seu servei de lliurament ràpid. Se'n
pot sol·licitar a www.medical-vet.com o al 902320310.

La UE aprova la ileïtis
i la colitis com a noves
indicacions per a Econor
La Comissió Europea ha aprovat dues no-
ves indicacions en patologies entèriques
del porci per a Econor, prebarreja medica-
mentosa a base de valnemutina, la pleuro-
mutilina de nova generació desenvolupada
específicament per a animals de producció.
L'ampliació d'indicacions permet l'ús d'E-
conor per tractar la ileïtis (Lawsoma inua-
cellulans) i prevenir la colitis provocada per
espiroquetes (Brachysp/ra püosicoli) en porcs
de cep. El producte ja estava aprovat per a
la prevenció i el tractament de la disente-
ria porcina (èrachyspira hyodysentertae) i la
neumonia enzoòtica (Mycoplasma hyop-
neumoniae)."A molts dels grans països pro-
ductors de porcí, la ileïtis es considera un
problema en el 90% del bestiar", segons
afirma Ulnch Klein, veterinari del Servei
Tècnic de Novartis Sanidad Animal, l'em-
presa que ha desenvolupat i comercialitza
el producte. D'altra banda, la freqüència de
la colitis està molt subestimada, perquè es
difícil de diagnosticar. Per aquest motiu pot
passar que la colitis existeixi sense ésser de-
tectada. La recerca mostra que pot provo-
car pèrdues silencioses de producció de més
del 10%.
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Enrovet Injectable,
també per a bovins
Divasa Farmavic ha obtingut l'extensió de
l'autorització del registre Enrovet Injectable
100 (enrofloxacina injectable) per a bovins
de llet.Aquest producte ja pot ser adminis-
trat a les vaques al llarg del període de lac-
tància, amb un temps de retirada de 96 ho-
res. La llet del munyiment corresponent a
les 96 hores de l'últim tractament (8°) és del
tot apta per al consum humà. Fins avui el
mercat comptnva amb limitades alternatives
al tractament de la mamitis amb enrofloxa-
cina. Divasa Farmavic va detectar aquesta ne-
cessitat i va continuar aportant alternatives
al sector zoosanitari. Per aquest motiu, ha
invertit els seus recursos en el desenvolu-
pament i la recerca de l'aplicació d'Enrovet
Injectable 100 en boví de llet.amb l'objectiu
d'aportar noves opcions al tractament de la
mamitis. Finalment, ha pogut obtenir un an-
tibiòtic amb triple indicació: boví de llet, de
carn i porci. Per a més informació: info@di-
vasa-farmavic.com.

Invesa renova la seva pàgina web
El Grup Invesa ha donat un pas més en la renovació de la seva pàgina
web, que es va presentar públicament al setembre amb una magnífica
acollida de col·laboradors, clients i proveïdors.Tot i que conserva l'an-
terior direcció (www.invesagroup.com), presenta un canvi radical en cl
seu disseny. Els creadors han prioritzat la facilitat i rapidesa per tal que
els usuaris puguin obtenir-ne informació del laboratori, dels compo-
nents i de totes les especialitats, clarament ordenades per espècies de
desti dins de l'apartat de Productes. L'objectiu és que sigui un servei àgil
i de referència per a tot el sector veterinari. Destaquen per la seva no-
vetat l'apartat Articles, que conté un llistat de textes relacionats amb l'ús
de les especialitats del laboratori, tant d'autors nacionals com interna-
cionals.A la secció de Noticies hi ha una relació de les novetats i les no-
tes de premsa vinculades a l'activitat del Grup Invesa, que celebrarà al
2005 el 25è aniversari de la seva fundació com a Industrial Veterinària.
A l'apartat de Descàrregues s'hi poden obtenir arxius i programes.

O



La companyia Bal'er posa al mercat
el nou producte Depotyl LA
L'empresa Bayer HealthCare acaba de posar al mercat el nou producte Depotyl LA, au-
tèntica novetat dins dels clàssics de l'antibioteràpia porcina. Depotyl LA conté 150 mg/ml
de l'antibiòtic macròlidTilosina en una formulació especial que li proporciona una gra-
dual biodisponibilitat, mantenint els índexs terapèutics de l'antibiòtic durant 72 hores;
és allò que podríem anomenar avui en dia com a on s/iot. Proves clíniques han demos-
trat millors resultats a la pràctica, tot comparant una administració de Depotyl LA (20
mg/kg) enfront a tres consecutives diàries d'una solució deTilosina (10 mg/kg).

I -

Baycox 5%
iy..Wi-HWKi.n.-«.M,.i

Bayer obre una nova
pàgina d'Internet sobre
la coccidiosI porcina
La importància de la coccidiosi porci-
na i la seva manifestació com a diarrea
en el garrí neonat per Isopora su/s ha
impulsat la companyia Bayer Health-
Care a obrir una pàgina web monogrà-
fica (www.baycox.es), que aporta in-
formació a tots els interessats en
aquesta qüestió. Aquesta patologia, úl-
timament molt ben ponderada, està per-
fectament descrita en tots els apartats
del lloc web. El nou punt d'informació
aporta un complert ventall de dades:
des de l'etiologia, amb una descripció
animada del cicle evolutiu de l'/sopora
suïs. fins a tot el quadre clínic de lesions
i diagnòstic del procés parasitari. Aixi
mateix,a la pàgina es pot trobar tota la
informació sobre el preparat Baycox
5% Suspensión Oral, desenvolupat per
aquesta indicació per Bayer HealthCa-
re. Per a més dades, els interessats en
la coccidíosi porcina poden adreçar-se
a una altra pàgina web: www.bayer-
vet.net.

Fre a les alteracions
gastrointestinals
Advance Veterinary Diets ha creat un nou
producte dietètic útil per a les alteracions gas-
trointestinals dels gats, com diarrees o ex-
crements pastosos, alteracions de l'epiteli in-
testinal en general, pancreatitis, insuficiència
pancreática exocrina i malaltia inflamatoria in-
testinal. Ofereix també una màxima digestibi-
litat i un bon trànsit gastrointestinal.

Web especialitzada
en el virus vvlBDV
Hipra ha presentat la web especialitzada en
el control del vvIBDV, el virus virulent de la
malaltia de Gumboro. L'usuari pot calcular
el dia òptim de vacunació amb Hipragum-
boro-GM97. accedir a articles sobre IBD i
la seva prevenció o entrar a l'Atlas visual
d'IBD.Això i més a www.gm97.info.

Hipra reforça la seva
línia d'amoxicil'lines
per a la patologia
porCina
Hipra ha llançat al mercat Hipramix-Amo-
xi, amoxicil·lina en prebarreja medica-
mentosa al 5%. Les característiques més
destacades són una excel·lent homoge-
neïtat de la mida de partícula i un perfec-
te recobriment del principi actiu. Aques-
tes propietats permeten que l'amoxicil·lina
sigui capaç de suportar altes temperatures
en els processos d'elaboració del pinso
medicat sense degradar-se i que la cessió
sigui més homogènia a l'organisme.
L'amoxicil·lina té un ampli espectre d'ac-
tivitat en patologia porcina: dolencia ver-
mella, síndrome MMA, morts súbites, me-
ningitis estreptocòcica. pleuroneumonia
porcina, Glàsser, salmonel·losi.epidermitis
exudativa, pasteurel·losi, enteritis necrò-
tica, etcètera.
Amb aquest nou producte, Hipra reforça
la seva línia d'amoxicil·lines per a porcí,
Hipramox i Gentamox (injectables) i Hi-
pramox-P (pols hidrosoluble oral).Aixi ma-
teix, amplia la seva gamma de prebarreges
m i c i n a o Hipramix-Oxi. Hipra-
mix-Neomicina o Hipramix-Oxi.

Nova dieta terapèutica
Affinity Petcare

NARY DIETS

Affinity Petcare ha presentat una nova dieta terapèutica, anomenada Leishmania-
sis Management, indicada per al suport nutricional en el tractament farmacològic
de pacients amb leishmaniosis i amb insuficiència renal, que representen aproxi-
madament un 80% dels casos, segons els últims estudis realitzats. La dieta poten-
cia l'efecte d'immunitat cel·lular, ja que maximitza l'efecte antioxidant tot combi-
nant d'una manera sinèrgica la vitamina E i la Caixí com bioflavonoides, taurina i
seleni. Es tracta d'afavorir els factors no genètics que ajuden l'animal a tenir una
resposta immunitària de tipus cel·lular, que és l'adequada per combatre la leishma-
niosis, en lloc d'una resposta de tipus humoral, segons es coneix en els estudis més
recents sobre aquesta patologia. Leishmaniasis Manegement es prescriu amb dos
taules de quantitats administrares depenent si el gos té el seu pes ideal o bé en
presenta pèrdua. La nova dieta està disponible des de l'I de maig passat.
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La guia pràctica
informació dels proveïdors del sector veterinari, al seu abast
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ANUNCIÏ'S A
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Vostè és un expert en salut.
Nosaltres, en atendre les seves necessitats financeres.

MedlCaixa

email medicaixa@lacaixa.es

web www.medicaixa.es
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www.diagnosiveterinaria.com

info@diagnosiveterinaria.com


