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VETERINARIS

EDITORIAL

La veterinària, a
l'avantguarda de la R+D
amb totes les garanties

L a R+D és un dels factors de desenvolupament d'un país o regió. És un fet, ara per ara indiscuti-
ble. Finançament, personal especialitzat i amb dedicació contínua, Unies d'investigació ober-
tes... són indicis de progrés i evolució, a més de donar fe d'una estabilitat econòmica i social

d'un territori. La recerca en veterinària acostuma, aparentment, a tenir menys repercussió que la R+D
en medicina humana; no obstant això, té la mateixa importància que aquesta o que qualsevol altre
sector científic.

Finançament, productivitat científica i personal format són els eixos en els quals es basa ta incerta
activitat científica. Ini.cria perquè mai se sap si s'arribarà a bon port o si els seus resultats, un dia, tin-
dran aplu ació. Garantiré! futur de la R+D a Catalunya, el present de la qual és molt prometedor, i as-
Milir i il·lusionar els veterinaris perquè contemplin aquesta activitat com una opció de futur profes-
sional i J'aportat ió social, és un missatge que sorgeix des de les principals institucions, entre les quals

s'inclou el Col·legi Oficial d<.- Veterinaris de Barcelona.
Garantir el present i el futur de la R+D és el nostre com-
promís.

C Jctubre s'acosta i tenim una data assenyalada amb ver-
mell en el calendari: l'edu ió ZOOS de Sizoo. El Saló cada
any està més consolidat i oferirà les últimes novetats so-
bre petits animals. No podem perdre'ns aquesta cita a la

qual hem d'acudit sempre amb il·lusió i amb la llibreta preparada perquè- no se'ns e« api un sui detall
de tot el que ens ha preparat l'equip d'Antoni Cambredó,

I Xiram les darreres setmanes hem estat atents a la possible epidèmia de unp aviaria que, segons els
experts, es pot estendre Jes d'Àsia a Europa. El Ministeri de Sanitat i ( bnsum ha llançat el missatge
que aquesta no afecta els humans, però el virus H5N1, el més virulent, ha causal víctimes muríais hu-
manes a països del sud-est asiàtic. El nostre missatge no és una alena, sinó una petició d'atenc ió, so
bretot, per als professionals que i rehallen en explotacions avícoles obertes. Estiguem tranquils però sni
se deixar d'estar atents.

GARANTIR
EL PRESENT
I LL FUTUR
DE LA R+O IS l·L
NOSTRE COMPROMÍS
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R+o en veterinària a Catalunya
I.;i recerca de la veterinaria ha experimentat un
tort increment en finançament, productivitat
científic.) i formació de personal, encara que el
personal investigador i tècnic no hagi variat

CARINA LLONGUERAS . Redacció

L Institut d'Estudis i. 'atalans, l'any
1995, va endegar un projec te d'ela
boració d'un estudi sobre IVst.it de

Li recetx a it'atalunya, denominat Rep «ts
de l.i recerca a (latalunya. Es basa amb una
sèrie d'informes periòdics sobre cada una de
les àrees en què es pot dividir l'activitat cien
tífica, en rela< ió a paràmetres homologats
internacionalment. Una de les àrees que
avarca aquest document és la de veterinària.

PRIMER INFORME
La primera edi< ió fi IU elabi irada per Maria
teresa Paramio, Lluís Ferrer, Mariano
Domtngoijoan Tïbau. En ella es fa esment,
des del punt de vista Ktsti n i(. del canvi ra-
dical que presenta la recerca veterinària da-
vani de dos fets: la creació de la Facultat de
Veterinària de Barcelona l'any 1982 i la
i ii K ió Je l'Institut Je Recerca i Tecnolo-
gia \.groalimentària (IRTA) l'any 1985.
A partir d'aleshores fins i l'acabament
d'aquesl informe, s'observa el creixement
exponen* ialde la produce ió científica fruil
de l'increment del nombre d'investigadi irs

i de la creació de noves infrastructures i uni-
tats de recerca.
La metodologia i recollida de dades es rea
lit:;i tenint en compte tots els organismes
pal·lies que investiguen en veterinària en
aquest (Departament de Patologia i Pro-
ducció Animals de la UAB, IRTA, I ],,,
versitat de Lleida (I IdL) i Escola J'Aj^ri-
cultura de Barcelona).
Els indicadors de recerca que s'analitzen,
bàsicament ris podem resumir en l'obser-
va< i" de l'evolució dels centres, del per-
sonal, de les línies de recerca, del tipus i la
quantitat del finançament i, finalment, de
la productivitat científica obtinguda.

• En el període examinat el teixit de re-
cerca de l'àmbit veterinari era en< ara feble,
potser degut a la joventut i manea d'expe-
neiu ia de molts investigadors. A més calia
afegirà aquesta feblesa la insufu ient coor-
dinació entre els grups de rei en adelsdifei
enis centres.

• Molts equips de rei en a estaven formats
per un nombre petit d'investigadors amb
limes de recerca nombroses i diverses,

i.ii.it terísi ii ,1 que progressivament tendeix

a canviar.
II finançament privat de la recerca su-

pera el finançament públic.
• Les publicacions científiques en revistes
meloses al Si i eme ( 'ilalion índex (S(-'l)

son nombroses i mostren una el.ira tendén-

i I.I i re ixent .

• No es reflecteix la formació de nous in-
vestigadors jaqueen aquest període la ma-
jor pari dels professors eren contractats en
forma< i< i

Es l.i una le( tura positiva de la produí
tivitat ili'ls grups i de la seva orientació vers
als problemes plantejats pel sector veteri-
nari í agroalimentari.

SEGONA EDICIÓ
lambe ha estat elaborada per M. Paramii i
amb la col·laboració de Xavier Alibés
(IRTA), Joan Estany (Ull ) i Lluís Fer
rer (UAB).
Els indicadors analitzats, que han estat els
recomanats per l'IEC, s'analitzen per a totes
les àrees i organismes i es comparen els re
sulfats .uuh els de ['informe .interior.
I n aquest informe s'hi afegeixen les àrees
d'Anatomia, Farmacologia i Fisiologia ve
terinàries, que m i van ser analitzades a l'an-
terior edició i es < onsideren també Juna
importància cabdal pei la veterinària. En



Institut Català de Retina
CENTRE OFTALMOLÒGIC I QUIRÚRGIC

Departament de cirurgia refractiva

Cirurgia refractiva
miopia, hipermetropia i astigmatisme

Cirurgia plàstica ocular
COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA, en col·laboració amb l'ICR - INSTITUT CATALÀ
DE RETINA, li ofereixen a vostè i als seus familiars directes condicions especials perquè tinguin
cura de la seva salut ocular.

Cirurgia refractiva
(miopia, hipermetropia i astigmatisme)

ICR DISPOSA
d'un equip d'oftalmòlegs amb una dilatada experiència en totes les
especialitats oftalmològiques i d'un departament exclusiu per a
l'estudi i tractament quirúrgic de problemes refractius.

SISTEMA DE TREBALL
Estudi preoperaton exhaustiu
Rigor extrem en la selecció de candidats per a les intervencions
Exigent seguiment preoperatori

CIRURGIA AMB LÀSER
Tècnica LASIK amb làser excimer d'última generació, freqüència
d'impactes de lOOHz, reconeixement d'iris, permet treballar amb
més superfície cornial. Cirurgia ambulatoria, sense ingrés (aprox.
7 minuts d'intervenció per ull). Anestèsia tòpica (gotes)

PROCÉS
VISITA INFORMATIVA GRATUITA compromís
Estudi preoperatori. Intervenció quirúrgica a la CLÍNICA BONANOVA
DE CIRURGIA OCULAR o a la CLÍNICA TEKNON

Cirurgia plàstica ocular
(Bosses dels ulls)

Microcirurgia destinada a eliminar les bosses de
les parpelles.
Intervenció a la Clínica Bonanova de Cirurgia
Ocular.

ICR ha col·laborat amb la Generalitat de Catalunya
en la confecció i redacció dels criteris tècnics de
cirurgia refractiva.

CENTRES OFTALMOLÒGIC S
ICR - Sarrià
ICR - Eixample (H. Universitari Sagrat Cor)
ICR Sabadell ^ ^ ^ ^ ^
ICR • Terrassa
ICR • Girona

IMPORTANT: Per poder gaudir d'aquestes condicions, tant vostè com la seva famil ia,
és necessari presentar I'acreditado pertinent, (carnet de col·legiat).

A MÉS: Podem oferir-li condicions de finançament personalitzades.

Telèfon d'informació o per demanar visita: 93 254 79 23 - www.icrcat.com - refractiva@icrcat.com

I
rn

SSisSii S,
Cirurgia de les parpelles

INFORMACIÓ DEPARTAMENT DE CIRURGIA REFRACTIVA Tel: 93 254 79 23 www.icrcat.com
Urgències oftalmològiques 24 Hores 365 dies ICR-SARRIA: c. Pau Alcover. 69 Tel. 93 418 72 27 BARCELONA
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aquesi i-.is s'ínclouen la UAB, la UdL, la
Universitat Politècnica de Catalunya
i l'IRTA.

LÍNEES D'INVESTIGACIÓ
Es descr iuen les principals línies de re-

cerca i .1 mes els serveis que els diferents
^ entres i departaments oferei-xen al set -
cor públic i privat com a
suport de Li receli.i. L'in- ' U1V

^5%
forme s'ha realitzat classi-
ficant la veterinària en les

diferents àrees temàtiques i n v e s t i g a d o r s l l i
que li componen: Pro

S'estudien els recursos econòmics utilitzats
O el finançament que s'ha rebut per a de-
senvolupar aquesta recerca.

EL FINANÇAMENT
S'ha classificat per projectes amb
finançament públic sotmesos prèviament
i avaluació, i per projectes sense ava-

luació prèvia anomenats,
per .i aquest estudi,
convenis. Els projectes
públics i competitius
s'han classtfú at en

que l.i componen: Pro estatals,
duccióAnimal,Medicina Cfan a p l a n t i l l a procedents
\ ete nnària, Anatomia
animal. Sanitat Animal, Nutrició i Bro-
matologia, Farmacologia i Fisiologia An
imal.

Hi ha l'apartat referent als recursos hu

mans, és a dir el personal investigador,
tèc nic i en formació que

europeus i

de la
(ieneralitat de c latalu-

nya. Hls convenis o projectes no
i ompetitius s'han i lassificat en convenis
amb les institucions públiques i privades.
Pera totes les àrees ¡pera tots els organismes,
la principal font de finançament és el sec-

tor prual, la qual cosa intor p , la qual cosa n

desenvolupa línies de re- 1 4 ^ '*> UC t O t S dica la forta projecció de la
cerca
El toral de personal en les ell l l e i recerca veterinària en els

diversos sectors productius.
diferents categories l'an> DT/OVCllCn LlClS Durant el període del
2002 es divideix en el J5% 1996 1001, els fens

, „ convenis privats
investigadors de planti lla, econòmics totals dels
17% investigadors contractats, el 27% tè< quals va poder disposar la recerca de la
nicsiet 21% becaris. En relació al període veterinària a Catalunya van ser de
1990-1995, només es produeix un incre- 20.092.225 d'euros. El 46% de tots els
ment en el nombre de becaris. diners provenen dels convenis privats i el

20% dels convenis amb el sector públic,
la i | u a l c o s a i n d i c i q u e e s fa un l i p u s d e
receri. a per encàrrec 0 dirigida espei ffi
cament a les necessitats requerides pels
sci uns públk 1 privat.

COMPETITIVITAT
Pel que fa als projectes competitius, el fi
nançamem més important ha estat el que
prové de l'Estat. El li nançamem pera pro-
¡e< tes competitius en aquest període és de
6,97 milions d'euros, essenl aquesta xifra
d' 1,4 milions pel període anterior. El fi-
nançament per convenis és de I VI I
milions,'} dels quals han sigut I i naneáis pel
sei toi privat, Ka augmentat en com pa ració
amb els I ,M mi I ions d'euros del període an-
terior. Aquest considerable increment dels
diners de recerca, permet que ens fem una
idea de l'augment significatiu de fons que
han aconseguit els investigadors.

PUBLICACIONS
S'han tingut en compte els articles publú ats
a les revistes incloses al S( 'I entre d'altres
publicacions de caràcter tècniï idivulgatiu,
llibres i tesis doctorals.
En el període 1990-1995 es van publicar a
(latalunya un total de 265 articles científics
en revistes SCI. Entre el 1996 1 el 2002
aquesta xifra va augmentar fins a 800, dels
quals 241 han est ai escrits pels investigadi 'i
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% dels laboratorIS amb Innovacl6 de processos
% laboratoris ,1111b innovació de processos
% laboratoris amb col·laboracions externes
% laboratoris amb acords de col·laboració

amb universitats o centres d'investigació
% dels acords amb universitats

ordsamb centres d'Investigacl6 espanyols
% dels acords amb centres d'investigació estrangers
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que compleixen les Bones Pràctiques de fabricació
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o doctorat en medicina veterinària
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a unes altres disciplines
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TEMA DEL MES

de l'àrea de Produce ió Animal, 215 pels de
S. mu. ii Animal, 93 pels de Medicina i (lina-
yia Animals i la resta, que són .--H, pels in-
vestigadors que pertanyen a les àrees temà-
tiques seleccionades restants. Aquestes xifres
en alguns casos poden estar sobrevalorades
ja que s'han recollit dades que provenen di-
rectament de les memòries dels diferents
centres i Jopar i a menis, per la qual cosa se-
gurament In haurà articles que s'han comp-
tabilitzat en departaments diferents si els
autors pertanyien a àrees diferents. Tot i
això són dades útils per observar-ne l'evolu-
ció i comparar amb el període anterior.
L·i majoria dels resultats obtinguts lian es-

tat publicats en revistes de difusió científi-
ca intentat ional, la qual cosa indica la im-
portara ia dels resultats obtinguts, En rela< ió
a l'edició anterior (1990-1995) s'observa un
increment significatiu d'aquestes publica-
cions, la qual cosa no només es «.leu al ma-
jor trrau de qualitat dels treballs realitzats,
sinó també a l'enicx amem que s'ha donat
a aquest criteri a l'hora de valorar la carrera
professional dels investigadors.

CONSOLIDACIÓ EN 2002
A les conclusions finals, es destaca en primer
lloc, pel que ta al sistema de recerca, lacon-
solidax M i establiment dels grups de treball
que durant el període anterior es caracte-

ritzaven per ser diversos i atomitzats. E\ n u s

interessant pero ha estat observarla* reacio

de nous centres de recerca (orinals per la

col·laboració de diferents organismes per tal
d'abordar temes d'interès general i opti-
mitzai recursos. Això es tradueix en la
creació del ('entre de Rei en a en Sanitat
Animal (CReSA, que va entrar en fun-
(ii mamem a partir de l'any 2000, essent un
organisme autònom constituït per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB) i
l'IRTA. També es es destaquen altres ini-
ciatives aleshores receñís ^ini la incorpo-
ració a PIRTA del t Viure d'Aqüicultura o
la nova Unitat Mixta IRTA-UAB de Pro-
du< t io < 'un(cola al campus de Bellaterra.
També s'han succeït canvis en l'estructura
d'alguns departaments universitaris. L'any
2000 el I V|'.irtament de Patologia i de Pro-
ducció .Animals, de la Facultat de Vete-
rinària de la UAB, es va dividir per donar
lloc a tres nous departaments: Medicina i

Cirurgia Animals, Sanitat i Anatomia
Animals i ( liència Animal i dels Aliments.
Paral·lelament, s'han creat nous grups de
recerca que pertanyen a l'estructura de l'IR-
TA que són a la IIAB i, sobretot,s'han cre-
at i consolidat seneis de recolzament a la
recerca veterinària.

GUANYA PRODUCCIÓ ANIMAL
IV1 que t.i i les àrees científiques que inte-
gren la recerca veterinària, es conclou que
l'àrea de Pi. .duu ió Animal és la que comp
ia amb mes personal i finançament. Tan-
mateix, l'àrea de Sanitat Animal, amb la
i li .u lo del C M\eSA, és la que s'ha poten
i iat més els últims anys. L'impacte MU I,I! I

econòmú de malalties que han afectat Li

ramaderia catalana i europea (com, per ex-
emple, la pesta porcina o la encefalopatía
espongiforme bovina) han poguí afavorir
aquest renoval interès per la sanitat animal.
El personal investigador ha experimental
un creixement nul en relat ió amb el període
anterior, però hi ha hagut un lleu augment

del personal tècnic i un de més signifú ai m
en el personal en formació. Aquestes dades
indiquen que el nombre d'investigadors, so-
bretot a les univers i ta ts , va deixar de

i rétxei en el moment en què la d o t e m ia

va quedar coberta i que no ha existit una

política important de contra* tac iód'inves
tigadors sense vincles docents. Els programes
Ramón y Cajal i ICREAnohan introduït
modificacions significatives a les dades de

L'impacte social i econòmic de malalties que han aleclai la ramaderia
han pogut afavorir el renovat interès per la sanitat animal
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S'ha observat un lleu
11)(rCI1ll'nt en l

finançament públic

pl'rsun;11 perquè s,in d'implanta» ió l"L'cenl.
Kl lleu augment en becaris i personal tè< nk
li.i estat, sobretot, ;i causa Jc- la major com-
petitivitat dels grups de recerca en relació
amb .ilnvs àrees (¡entífiques.

FONS PRIVATS
El finançameni de la investigac ió s'ha fet,
majoritàriament, amb tons privats per
mitjà de convenis. S'ha observai un lleu
un remeni en el finançament públic, car-
acte-ritzat per un finançameni escàs i ir-
regul;¡r per P,lrI de 1; 1 Inio Europea (I %),
un finançameni autonòmic escàs i un es-
tancamem o un increment discret en el
Iin;l1lç;¡ll1L'nl mitjançant projcLlL's COI
petitius estatals, c lontràriament, s'obser-
va un creixement exponen< ial pel que fa

als di-ners obt ínguts per convents privats,
en tots l'Is org;l1lismcs i cn totes ics àreL's
de recerca. La productivitat investigado-
ra l's caracte-ritza per un enfllclmel1l gaire-
hé exclusiu l'n la presentació dels rcsllllats
cn rL'\'istcs intcrnac ion¡11s.
En rcsum, 1; 1I"L'CerCI dc la veterinària
a C;lI,dunya ha eXl'crimentat un tort
increment en finançament, productivitat
científica i formació de personal, encara
que el pcrsonal fill'L'slig"dur i tL'cnlc no
hagi variat.

Els L'quil's d rccer a s'han lonsoliLh1 i s'han
centraren tellll'S dc reccrca d'alt intcrès l'cr
els 'ccrors l'roductili', C om a c< «seqüència
d'aix,\ el (¡nan~'ilmL'nt Li, la recerca pnwé
fonamentalment dels convenis amb el sec-
tur l'ri\'ilt. En comparació amb païsus cn l
I Jinamarca i I Iolanda, la productivitat i la
qualitat cielltífiL,1 és signlficati\'all1cnt
menor. Es possible que si s'incrementés el li
l I n l ' n t plíhllC per;l proJl'ctcs de rL'Cl'r
ca de temàtiques científicament més inno-
'adore, aqlll',tl" diferènCies l', redubsin.

Premis a la
Innovació
Tecnològica
i a la Qualitat

Els premis de la Generalitat de Cata-
lunya a la Innovació Tecnològica i a la
Qualitat són distincions a les empreses
o institucions catalanes que hagin ob-
tingut resultats destacats en el seu àm-
bit gràcies a l'aposta decidida per la in-
novació tecnològica i la qualitat en els
seus productes o processos. La valora-
ció es fa en base a diversos mètodes i
models de referència.

Pel que fa relació a la innovació, es
valora molt especialment que l'aposta
per la innovació es faci d'una forma sis-
temàtica i estructur '
inspiració puntual, s
guint. entre d"
els models de
les guies d'inr
editades pel C
Els models de r
ferèncta per als pr_
mis a la Qualitat Em-
presarial són la família
de normes 9C"
166000.

En tot els cr
valora molt e<
ment el grau d'i...
cació de tota l'organització i sobretot,
la direcció en l'aposta per a la qualitat i
la innovació. Han estat premiades pel
seu esforç permanent d'innovació algu-
nes indústries veterinàries :

SEMEN CARDONA, fou premiada
l'any 2003. L'empresa, dedicada a la pro-
ducció i comercialització de semen d'al-

EN TOS ELS CASOS, ES
VALORA MOLT
ESPECIALMENT EL
GRAU D'IMPLICACIÓ
DE TOTA
L'ORGANITZACIÓ
ta qualitat per a la inseminació artificial
porcina, fou guardonada pel seu caràc-
ter emprenedor i per aconseguir una
gestió industrialitzada i d'elevat valor
afegit en una activitat tradicionalment
allunyada de conceptes tecnològics. Ac-
tualment, a Semen Cardona treballen 22
persones amb una edat mitjana de
menys de trenta anys.

Per una altra banda LABORATORIS
CALIER va ser premiada l'any 1999. pel
seu important esforç en recerca i de-
senvolupament de nous productes d'a-
plicació veterinària en general, espe-
cialment per a animals de producció i
de companyia. Aquest any també tenim
alguna empresa del sector finalista per
als premis, però el nivell és alt i el ju-
rat ho tindrà molt complicat.



TEMA DEL MES

L:ENTREVISTA
AITE PARAIMO

Professora titulat' de la

Fdc.ultd~ de Vetet~narld UAB

"No se sap què passarà,
potser després no passa res

Malte Paramlo és professora titular del De

partament de Ciència Animal I dels Aliments de

la Facultat de Veterinària de la UniverSitat Autò-

noma de Barcelona (UAB), en l'Àrea de Pro

ducclo animal Ella és la coordinadora de la se-

gona ediCIó de l',nforme que forma part del

projecte "Reports de la recerca a Caalunya" ,

concretamen dintre de la veennàna, Impulsat

pel l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).

Quan es plantegen el projecte de descriure la

investigació veterinària, sembla que el primer pro

blema que es troben és que costa definir un tema

tan genèric com aquest.

El primer problema és definir què és la in

vestigacIó veterlnàna. Aquí hi ha departaments

Interfacultatlus com el de biologia o el de fiSIO-

logia que no només treballen emes de vete-

i Llavors en el pnmer document que vam

fer amb en lIuls Ferre~ el 1990-1995, vam con

slderar que vetennàna era tot el que es feia en

el Deparament de Patologia I ProdUCCIÓ Ani-

mal. Però ens vam adonar que hi havl grups

que van quedar exclosos de l',nforme com són

la fiSiologia, la farmacologia I l'anatomia vete-

nnàna. En aquesta segona ediCIó (J 9962002),

vam Incloure també aquests g/"Ups. No sabia que

la Universitat de VIC I la Universitat Internaclo,

nal de Catalunya. Em valg Intentar posar en con-

tacte amb ells però no valg poder obtenir les se-

ves dades per a l',nforme.

Quina és la metodologia utilitzada per a l'ela-

boraCIó de l'Informe?

Pnmer velem qUins són els organismes a Ca

talunya que treballen en I + D, I després desen

vam adonar qu
hi h.l\'ia grup que

van quedar exclosos

vim les linles d'InvestigaCió que segueixen sobre

aquests temes. A més analitzem el personal d'a

questes línies per homogene'ltzar els documens

dI" toes les Ciències en el que s'entén per I+D.

Quina repercussió hi pot haver del fet que la in-

vestigació estigui finançada majoritàriament amb

diners privats?

AIXÒ té molta importància perquè respon a

les necessitats socials dels requenments de les

demandes de les empreses. Té l'mconvenlen

que és una InvestigaCió molt menys puntera, molt

mes aplicada Ja que hi ha un Interes directe per

a uns I"esulats molt concrets. En canvI els diners

públics permeten més llibertat d'InvestigaCió, I es

fan coses més per la InvestigacIó a llarg termini

que per un resultat concret.

És dificil rebre subvencions per obtenir diners

públics?

A nivell public és mes complicat tenir sub

venClons la que tot el diner públic és molt més

competitiu. Q u n se sol'l,clta una subvenCIÓ p r

a un pl"oJecte has de competir amb equips de

tot Catalunya, Espanya o Europa perquè t'ho

concedeixin. La maJona dels convenis es fan amb

empreses I lògicament sense passar per un co-

mite d'avaluaclo clenüfica.

Hi ha molta competitivitat entre proJectes?

Efectivament. es competeix molt Ja no di

guem a nivell dels projectes europeus en els

quals dlvel"sos paisos s'han de posaI" d'acord pel

fer un pl'oJecte comú. S'han de cOOI"dlnar molts

pa'lsos Ja que no ho pot sol'licltar un sol estat.

A nivell europeu s'avaluen a Brussel'les on es

crea una comissió d'experts avaluadol"s que atol"

guen els pl"oJectes I els estudis.

Quina és la situació de la investigació veterinà-

ria a Catalunya respecte a d'altres països?

En el pnmer document Ja comparem Cata

lunya amb Dinamarca I Holanda en ser països

més o menys semblants en quant a poblaCIÓ I

característiques socloeconòmlques. Compal"em

les bases de dades, no els diners, amb el mate

"nal que es publica en les revistes científiques. Els

pal"c1metres que analitzem són el nomb l de pu

bllcaClons I la ImportànCia d'aquestes per la quan

litat de cites que fan referència a una publicaclo

per veure l'Impacte que tenen aquestes revistes.

Què observem d'aquestes comparances amb

Dinamarca i Holanda?

Velem que Caalunya al costat d'Holanda I

Dinamarca, en la comunitat científica, estem una

mica endarrerits. Respecte a la productiVitat Cien

aüfica, pel a la mateixa SituaCiÓ socloeconòmlca

ells publiquen molt més I se'ls cita molt més. El

que no vam poder avaluar és el finançament que

"eben els gl'ups d'InvestigacIó per obtenir els re

ult as que tenen. A més, aquests països tenen

"eVlstes Incloses en el SCI (Sclence C¡talion In

dex), a diferènCia de nosaltres.

Un altre indicador que s'inclou en l'informe és

sobre els recursos humans en 1+0.

Sí, es té en compte el pel'sonal fix en planti

lla , els Investigadors fixos del lRTA o professors

fixos de la umvri Ml,at. el personal contr-.r t

els ajudants o Investlgadol"s contr ac tats tempo

(alxo ens dona una Ida del potenCial

de treball per CObl1l els llocs de plantilla), I fi

nalment els bec,1I"Is pl'e I post doctOl<lis.

Quines són les conclusions de l'informe?

A Catalunya l'area de la veterinària més Im

p or tant quant d pel-sonal, finançilment I equips

es la de pmduCCló anlmal. L'I RTA (Institut de R

cel'ca I Tecnologia Agl"Odllmentàl"la), la unlverSI

tat de lleida I l'Escola d'Agl"lcultura de la UPC

es dediquen baslCdment a la Invesligdcló en pro,

duccló animal I a la UAB tenim el depaltament

d CiènCia animal I dels Aliments, en el qual tam

bé tl"eballem en prodUCCIÓ animal Pel' tant es

conclou que. de tota la InvestigacIó veterinària,

el mes Important és la producclo animal. que té

pel objectiU prodUir aliments d'ol"lgen animal.

També. a la facultat de Vetel"lnàl"la, tenim un

grup molt pelit. el d Nutl"lcló I BI"omatologla.

d'InspeccIó d'dllments. Aquests glups es creen
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més pel les necessitats docents que pel la In

vestlgdclO. Però ncara que siguin petits tenen

molta Impoltàncla pel seu papel' en la Inspec

ció sanltdl lddels aliments que alrlben al consu-

mldol ' Una altra cosa que concloc en lelaclo

amb l' dltl'e Informe és que pe l fi s'han CIeat cen

tre mixt i om el C R S A (està format pel l'I

lA I Iol UAB). E l sistema d funcionament del

CReSA és com el d'una funddcló pelquè estiguI

sepal' at d'ambdós organismes enCdr'a qu és una

InstituCiÓ públiï ,i

Podria donar-nos un exemPle d'un projeae d'I+O

que s'hagi creat a Catalunya?

Tots els prOjectes que tlebdllem ol l,I facultat

tel1nd/la han nascut aquI Pel cxemple,

s'ha treballat molt en el CReSA en lemes de la

•..ii nltdl en pomns, en les malalties InfeCCioses

pi Inc lpals del POI'e( tenint moll n 1c omp te la si

11 ii i ( . 11. lluny, i Aquesta investigació es fa en

col·labora imb el grup de sanitai animal de

l'IRTA I amb Iols els prolessol's de Sdnltat que

hi ha ,I la facultat de vet l ' In, i l la. rambé hi ha

Illolta apoltaclóde les emprescs pllvades a pari

dc l,I publlCd. Jd que es dediquen a neci

molt ImpOItants de la Sdnltolt en p o m En pro

ducció animal la ma|ona dels grups catalans que

t rb , l l Ien ho fan on la i amadeï l,I té més in

cldenCI,I. que a C atdlunyd es en 1,1 I dmddcl la in

tnSlva soblClot de p o m I aus I'IKIA lr'cbdlla

cxc luslvdmcnt en dquests tcmes. La facultat de

vclerlndr,, 1 ho fa en r umln,1I1ts on rrw'stl

Jont,i llament cn les nccessltats dels t e m s amb

mes Incldencld d C,ltalunY,1 No obst,mt, , 1 q U

i.i InvestigacIó la finanç,1 Madnd J<l que la maJol

li ! finançamerri dc pl'oJectes ve dcl Minis

tel l d', du< ació.

El projecte Ideo, d'idel1tif¡cació d'animals, serio

un exemple d'I+D?

S,. d',nnovacIó tecnologld ¡a que és un, 1

ii ió soble 1,1 UtrlltldCIÓ de XipS en la Iden

tlfiC,1CIÓ animal i conseqüentment sobre la tl''¡Çd

brllt,ll dels aliments. Un temd molt Important

dctu,llment. S'lnvestlg,] la mai u loen

els ,mlm,lls de manelel que sem ¡ien els

anl1nals. que no l'expulsln o no els senti molla

ment, pel tal < que estiguin sem| n i

A,xo Significa l'apllc,\Clo de noves t('cnologles

en L,I 1',lmadel'ld qu te unes lepel'cusslons Im,

I" l tants.

Quines podrien ser les consequències de no

II1vertlr en I+D

SI no s ' lnvenelx en Investlg,lclò ens qued,1

Iem molt ressagdts en Ics noves tecnologies.

I lem d'dprendl'e a anlrC lpal- nos . al fei und in

vestlgaclo més Innovadora I aquesta no la pot

assumir una empresa prrvada la que els resultats

són a llarg termini I Incerts. Ha de ser una In-

vestigacIó pública pagada pe l tot el món.

Quines dif¡cultats té lo inversió en I+O

Jo crec que Id InvestigaCió té un rrsc: potser

no s'utrlltzalà mar. P r ò la l'esta és aplicar" el que

Ja està estudiat. Es volen resultas a molt CUIt

tel'mlnl. És com SI el finançament d la InveSlr

gacló fos el finançament d'un capital de mc.Té

futur però no se sap què passal'à, potser després

no passa l'es. Però això és el que fa que es creïn

coses noves.

Quins avantatges té invertir en investigació?

Moltes coses pOSitives com nous conelxe

ments I nivell de fOlmacló de personal. Prepa

ra l la gent en Inveslrgacló comporta donar-los

una metodologia de treball que després és molt

útrl pel a altl'es dlsclplin

Hi ho problemes per trobar persones amatents

a dedicar-se o lo investigació?

Doncs sr. Comencem a tenlr, los amb la gent d'a

quI.La v entat és que a la universitat d'aquí és el ma

teix que passa a Ics Unlvel'srtats dels països desen,

volupat ' i i una unlvel'srtat nOI-d,ame1'1cana

veuràs que hi ha mol estrangers treballant-hi.Jo crec

que el motiu es que 101 Inveslrgacló és bastant d U I

i no eSI,1 molt ben p,lgadd en reldcló amb l'esforç

que fas,

Llavol's. pel què son tan Importants les univci si-

tats dme1'1Canes SI no hi ha dme1'1Cans galrebe tl'e

ballant hil 15 una teoria meva, pelú crec que SI te

nen estl,mgers d tot el món amb unes ganes de

treball,11' enOlmes, es perquè en prrmer lloc són p

in estat sc!ecclonades com els ml1101'S

dls seus P,lISOS. en segon lloc perquè la fOlmac ló

que l'eben se"i molt ben ai < llld. l ,lis seus pal'sos i

ells tlndl,m ,IV,lIltdtges sOCldls.

B veterinari en investigació només ho de centrar

se en lo seva disciplino?

PN als vete lln,l1 lS es I1npl'esclndlble felprojectes

multldlsclplrnal' samb altl-cs CiènCies,Cal estai en l'e,

lacló amb els bloqulmlcs, biòlegs cel·lulars. gen'tlca

molec ulanepiï li • i multldlsClpllnarrtat és Im,

prescindible.

Quines repercussions té lo 1+0 en el seaor?

QUin es l'efecte I qUina es 1,1 causal Dos paisos

que estaven poc desenvolupats econòmicament fa

uns ,mys com son Ilnl,indla I Irlanda han utilitzat

molllsslms dlnel's en InvestigacIó I actualment els

seus nivells d renda i desenvolupament SOCial ha

crescut espectaculal'ment

Bàsic per al
desenvolupament
continuu d'un país

"La recerca, el desenvolupament i la
innovació són claus per a un pais" ex-
plica Carles Fradera, director d'innova-
ción del CIDEM (Centre d'innovació i
desenvolupament Empresarial). "L'efi-
ciència dels processos empresarials es
dona ja per suposada", continua."No és
possible conviure amb malbarataments
de cap mena. Però. a més, cal aportar
permanentment el màxim valor afegit i
satisfer no només la demanda directa
del mercat, sinó la latent.Aixó suposa un
esforç permanent, l'entorn està en can-
vi continuat i la innovació constant és
imprescindible encara que només sigui
per mantenir el posicionament o quo-
ta de mercat. Aquest esforç de R+D+l
és especialment difícil per a les petites
i mitjanes empreses.
La seva dimensió els
fa molt difícil destinar
recursos a la
i fins I tot al d
lupament. Per
clau disposar i
torn d'acor
ment, centres
cerca, tecn<
assessors esp
zats. ... que p,
externaliezar part
la tasca de recerca.

El CIDEM dona suport a les empre-
ses en aquest procés d'innovació, fo-
menta i acompanya la creació de noves
empreses innovadores, treballa per
atraure a Catalunya inversions que ge-
nerin llocs de treball d'alt valor afegit
I contribueix al desenvolupament de
les empreses individuals i agrupades
per sectors.

EL ESFORÇ EN R+D+l
ÉS ESPECIALMENT
DEFÍCIL PERA LES
PETITES I MITJANES
EMPRESES

Pel que afecta al Ministerio de Indus-
tria.Turismo y Comercio i al Ministerio
de Sanidad y Consumo .existeix el pro-
grama PROFARMA. El seu objectiu es
el de promoure les noves tecnologies,
el desenvolupament de eines terapèuti-
ques pel tractament de mal·lalties i ac-
tivar les tecnologies de producció y la
especialització profesional.

També hi es dirigit a empreses del
sector farmacèutic i veterinari produc-
tores de matèries primes I medicaments
d'us humà i veterinari. En 2004 van sol·li-
citar la inclusió en aquest programa 58
empreses de les que únicament 6 van
ser exclusivament veterinàries.



Dermatitis atòpica, alguna
cosa nova al respecte ?

anlir la incidència de la patologia comunm< lomci ipia es
torca complicar pero el i una Je les malaties mi

s dels darrers Fot i així, queden m< per descobrir

G E M M A R I C A B O T I A . ••••!•• Jete lan Rubí

.'i i que habitualment ho dem>mi
nem atòpia, quan hauríem de
parlar de dermal itis atòpica (1 )A),

l.i qüestió és que ens estem referint ,1 l'e-
xistència d'una resposta inflamatoria a
al·lèrgies ambientals que cursa amb dife
renrs símp(()mes cu r, mIS, el
prurit i l.i inflamació de la pell com a i ara<
terístiques principals.

Esrahltr 1. 1mCldèncla d'aquesra patologia
és força complieal perquè en alguns casos
remet ,lavant tractaments simptomàtics
(antiinflamatoris i antibiòtics) sense que
s'liayi fet un diagnòstic acurat, i en segon
IIIlC, perLjuè '1lgune.., de les m,mlfe,tacIons
dinh.¡UeS, com pnden ser k , onu,I) o I.:s
infeccions per Malassezia no es diagnosti-
l]uen com a processos secundaris a una
PA. sinó com a patologies primàries, i es
trac ten com a ials.

1\1,t1l!'r,1t que molta de LI patlllngla I il's
L¡]Use, que la provllLjuen il's DA no e.sl,1
del tol aclarides, el que si sembla segur és
que snn ti)rça nl)mhrosos els .11·lèrgen,
, apaços de produir una resposta inflamato-

ria aguda (mitjançant la producció d'IgE) i
fins i tol en alguns casos una resposta més
tardana ( a través de les [gC ¡). Per entendre
millor com actuen els tractaments mes
innovadors contra la DA, és convenieni
repassar la fisiopatologia d'aquesta malaltia
i més concretament les cèl·lules involucra-
des en aquest tipus de reaccions
al·lèrgiques. Els Mastòcits, per exemple,
que es troben en condicions normals a la
dermis dels animals, però s'ha poguí obsei
var que acostumen a estar augmentats en
els gossos amb DA. Els Eosmòfils s'han
considerat sempre com a cèl·lules "killers"
en infestat ions parasitàries i moduladors de
les rl':tLL11111S d'hlpL'rSL'11SIhtltl;1l de llpllS I.
Les substàncies com la histamina els
atreuen, i una vegada arribats al IIOL de la
inflamació desenvolupen la seva activitat
fagocítica i secretora. En els seus grànuls
trobem proteïnes que pujen causar danys
importants als teixits ( u tan is i per tant,
dl'sordrl" d'hipersensibilitat típics de les
DA. D'altra banda tenim els Neutròfils
(capturen i destrueixen maienals estranys,

especialment bacteris) solen ser en el 80%
Ics biòpsies cutànies d'individus amb 1 >A.
La presència d'aquestes cèl·lules i els seus
mediadors, són responsables, en gran mesu
ra ile l'apanuo de les lesions i cl quadre
npu dels animals amb DA, tot i que es des-
coneix amb certesa quin és el mediador
mes rellevant, la tendèni ia és pensar que
en rcaliiat és la > i imbinai ió de tots ells la
responsable de la simptomatologia tal com
la coneixem.

I ii.i de les formes més uniu;.ules en< -n^
avui en dia per al dlagnllSl1c l l ín l de la
malaltia es l'apanuo de com a mínim tres
dels ;\I1Oll1enals slgnl'S m;IJors (pruril, distn
b típica de les lesions, recidives fie
qllL'nlsde la dermalilis I predisposició racial
1) hé antee edents f;lmiliars). 1 )';¡lIres uileris
majors importants a tenir en Clllllple s("n el
fet que l'I prullt responguI a l'admll1lslr. ll
de glucocorticoides, la presen» ta de podo-
dermatitis i l'ntema f,llIal, I 1'.lp.trllI(" dels
signes esmeni,us entre els Jos mesos ¡ els



tres anys. Avui en dia tenim a disposició
diversos iois de laboratori que poden, si
més no, oferir una mica de llum a tol aquest
assumpte. Son els tests infradèrmics i els
sanguinis que mesuren la resposta de le Igl
(11 >t i 111 n.- cap dels dos són definitius).
I Valtra banda, I )urant mi >lt de temps es va
pensat que les lesions observades en les
biòpsies de pell amb I V\ eren no especffi
ques, però avui en dia, diversos estudis han
demostrat que existeix un patró inflamato-
n carac terfstic. Dins dels canvis que sofreix
Li dermis, parlarem de l'aparició de < ongestió,
vasi dilatació i infiltrai mil.un.nou angiot èn
trie, consisten) predominantment, en la
presèn< iade neutròfils i cèl·lules mononucle-
ars. En el 15% dels casos s'i ibserven eosinòfils,
i un 20% de les biòpsies presenten una pu>-
derma concomitant.

II pritnei pas per controlai la I >A hauria
Je set l'eliminac ió de tots aquells agents
que li poden provocar reaccions al·lèrgi-
ques, tenir puces controlades, la pols, els

emmagatzemadors d'àcars... Els
banys freqüents poden ajudar-nos .i man-
tenir la pell de L'animal més neta, i evitai
i·l contacte directe amb aquests factors.
HI tema de la dieta és un altre factoi a
tenir en compte, i tot i que la relació no
està massa comprovada,
sempre ens pot ajudar el
fet d'oferir-li una ali-
mentació hipoallergèni-
(,i, amb proteïnes hidn i
litzades. I )ins dels agents
per les reaccions imme
diates podríem parlar de
Jos categories de fàrmacs: els que prevé
nen Li degranulac ió de mastòc its (com la
ciclosporina) o els que prevenen els efec-
tes pruriginosos i vasoactius de la hista
mina.

La hiposensibilitzat ió i ' la "vat una< ú i" és
moll útil en els casos en què el fet d'eliminar
els agents ambientals o prevenir el seu om
tacte en la mesura del possible, i els
tractaments farmacologies nu són suficients.
Parlem de la immunoteràpia per reien r-nos a

l'administració gradual d'extractes al·lergè-
núsa un pacient al·lèrgic per tal de millorar
a seva simptomatologia quan estigui exposat
.i factors "irritants". Està indicat per tots
aquells animals amb una 1 >A ben diagnosti-
cada, quan la teràpia antinflamatòria no és

efectiva o en casos en què
l'animal presenta una esta-
cionalitat molt marcada i
curta.

En conc lusió podríem
dir que l'atopia o I >A es
una de les malalties der-
mésdiagnosticadaen els

freqüents i més diagnosticada en els
Últims anys i que, tot i això, encara té
molls aspectes poc coneguts. De tota
manera, podem afirmar que s'ha avançat
molt en el diagnòstic i en el trac tament
de la malaltia, i que ac tualmeni tenim a
la nostra disposició proves mes fiables,
criteris méx ben definits i fàrmacs amb
menys efectes secundaris, pei La qual
cosa, el maneig de l'atopia pol ser una
m i < .1 m e s l . i , i l .
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L:ENTREVISTA
ANTONI CAMBREDÓ,
DIRECTOR DE SALÓ SIZOO

"El saló és un reffex del seaor
i és lògic que vagi creixent" M

TERESA TEJADA . Redacció

I I men a1 del sector dels animals de com-

ari) i. i • i < • i - an) rere ari) 11 i ian) i El nombre

d'aficionats a les mascotes i tota la gamma di

productes que s'ofereixen peí a aquests animals

domèstics fan d'aquest un merc.it en con tan1

evolució i ple d'innovacions, Una cita ineludible

per a tots els professional1, és el saló Sizoo, punt

de referèm ¡a na< ii mal i ten era i ita europea en

importància dins del sei

Antoni Cambredó, comenta

l'exposiï ió que es farà l'octubre.

El saló Sizoo, tol i ser una cita consolidada i de

referència, presenta aquest any, en la seva tret-

zena edició, més expositors que mai. és a dir que

no deixa de créixer.

HI reflex del sei i< M I és li igi< que

vagi ,1 més perquè el men a1 de lesi

ha deixai de fei ho mai, tol i que ai i pol ei el

i itme és més lent que en el mys.

£/ mercat espanyol dels animals de companyia

és un dels que més creix a nivell europeu.

Sí. Potsei és ''I que \ i mé: tai d a

en ixei pei exemple en temes d'alimentació, on

•,.ii i r 11 ei ' i . últims en fei el < anvi de donai les

sobres del menjai i u loi innsos.

I ten i en ser dels úli: raquesta ca

rrera de desenvolupament I·I mercal contínua

creixen; • i ,iii.iirni empreses estran

i |ue veuen opi >i tunitats de negoci.

El sector de l'alimentació és dels més impor-

tants dins de la zootecnia.

I tant. De fet, l'alimentai ió és el sector que

més i,n i ui ,i. N o és el mercal que més empre-

ses té. perquè està molt concentrat i més des-

prés de les últimes fusions, però en quant a vo-

lum de negoci és dels més importants.

Aquest saló és de caràcter professional. Els ve-

terinaris van representar l'ultima edició un 15%

dels visitants. Com valora aquesta xifra?

l'i-i nosaltres els veterinaris són un col·lectiu

important. Tot i que ara ¡a no se celebren les

tècniques que es feien amb AVI PA,

continuem treballant amb tquesta associació per

oferiï unes|ornadesde marxandatge. enfocades

i ap .i PàmbH 11 >men ¡al

El que volem és que el veterinari vingin

bar les novetats comercials. Sobretot les clíni-

ques viMI-I inàries,on normalment hi ha ui

vii dedicat a la venda

Entre les múltiples activitats previstes dins del

marc de Sizoo, hi ha alguna dedicada especial-

ment ois veterinaris?

luntameni ami iVetei indústi ia 'h i oi ganitzai

una ¡ornada a i nts d'ús

ntinua[sli.

Es ti i nir uitc. els laboratoris •

•nal per parlar de les normatives actuals i

també de cap a on evoluciona el sector



SEGURETAT AUMENTARÍA

El sector espanyol
productor d'ous
planta cara a la
salmonel·losi
Evitar les intoxicacions per a la salmonel·losi
es una responsabilitat de aquest gremi que ha
participar activament en la redacció de la llei.

MARIA DEL MAR FERNÁNDEZ POZA
Directora de Inprovo (Organización interprofesional del huevo y sus productos)

L .i Organización [nterprofesional
del Huevo y sus Productos (IN-
PROVO), el Ministeri d'Agricul-

tura Pesca i Alimentació i l'Agència de
Seguretat Alimentària h.in estal els dar
rers mesos treballant en el contingui de
l'Ordre PRE 1377/2005 que estableix les
obligacions que lian de complir les
granges de gallines ponedores per a la pre
venció de la salmonel·losi, de molta im-
portància en salut pública (Salmonella
enteriditis i Salmonella typhtmurium)
amb l'objectiu Je reduir la seva
prevalença a la cabanya de pi

EL DISSENYI El
MANTENIMENT DE
LES INTALLACIONS
HAN DE PREVENIR

L'ENTRADA DE
SALMONE1 !

La norma, publicada el passat 16 de maig,
estableix que per a l'autoritzac ¡Ó sanitàl I.I
de l'explotació es presentara un progra
ma Je control de la salmonel·losi, super-
\ i-.ii pel veterinari de la granja i un > o
ili de bones pràctiques d'higiene.
El disseny i el mantenimeni de les in-
stal·lacions han de prevenir ['entrada de
salmonelles; es controlaran els
rosegadors, els insectes, les aus salvatges
i els animals domèstics, l'aigua i els pin

sos. I es polletes d'un dia seran exemptes
de S. E i S.t, i les de rei na estaran con
trolades satisfactòriamem dues seu nanes
abans del seu irasllal a la nau de posia.
També s'hauran de ler autoi ontrols i ada
quinze setmanes a les ponedores adultes,
prenem les mostres (eom es faria per a
un control oficial) i enviant-les als
laboratoris autoritzats per les comunitats
autònomes. Aquests laboratoris estan, a
més, obligats a notificar a les autoritats
competents els t asos positius de
salmonel·losi que s'hagin detectat.

CONTROL A LES GRANGES
La llei també estableix l'efectuació de
controls a les granges per part dels ve-
terinaris, Com .i mínim anuals, per ( nin

provar l'aplicació de les bones pràctiques
d'higiene i bioseguretat, i si es, au, pren
dre mostres (de polletes, de pinso i d'aigua
de beguda) que s'han d'analitzar en els
laboratoris autoritzats. Els ous de ramal •
sospitosos no pudran deMinar-se al con-
sum fresc, i les gallines sacrificades només
podran consumir-se si han estal traí tades
per a l'elimina* ió de la salmonella. Tam-
bé sera d'« ibligal Ó implimeni la vacunac ió
obligatòria de les polletes amb vacunes
ofic i,llimin autoritzades per a la preven-
ció de la salmonel·la d'importàm ia en
salut pública. Tol i així, es de preveure
que el M.A.P.A, a instàncies de l'IN-
P R O V O , m o d i f i q u i a l q u i l a n u l e d e la

llei, perqué sigui obligatori vacunal tots
els ramats, a noser que es garanteixi amb

controls oficials freqüents que l'explotació
esta lliure de salm. melles. L'objectiu de
\\ )rdre es avançar en el temps les mesures
obligatòries que defineixen el Reglament
2I6O/2OCH sobre el control de
salmonel'les i d'altres agents zoonòtics
transmesos per els aliments, i el
Reglameni 853/2004 sobre higiene dels
aliments d'origen animal i contribuir així
a la millora de la situac ió de la i abanr. i
de ponedores mitjançant 1'apln ai ió de
bones pràctiques d'higiene, vacunació i
auto* ontrols.

EL CAS EUROPEU
La Unió Europea es proposa acabar amb
el problema a través de la Directiva
l > ' ) / . ' i . V I s, i b r e \ igi I . I I H 1.1 d e l e s o o n o s i s
1 els agents zoonòtics i del Reglameni
2 160/2003 sobre control de salmonel·les
i altres agents zoonòtics transmesos per els
aliments. L'estudi comunitari de
prevalença, actualment en marxa, és \m
primei pas i durant un any, des d'o< tubre



del 2004, obtindrà dades de la cabanya
de ponedores .1 cada pas. que serviran
de puní de partida per definir els ob-
jeci ius comunitaris de reducció i perquè
cada estai membre presenti el M-U Pla
Nacional.

Probablemeni aquesi estudi reflecteixi
diferències en prevalença dei i\ ades de
polítiques nacionals moll diverses. I a
Direci iva 92/1 17 establia l'obligació de
controlar la salmonel·losi en els ramats
d'aus reproductores 1 ¡allu-., gallus, 1 la
seva aplicació ha estai desigual en els
estats membres de la Unió. Alguns paï-
sos han adoptat, 1 d'altres estan <.- n
procés de fer-ho, mesures nacionals su
pletòries pel control en la Directiva,
mentre que en d'altres no s'ha aplicat
encara ni la ni irmai i\ a bàsica.
El cost d'aplicar o no mesures de con
trol de la salmonel·losi a l'aviï ultura no
rs només e< onòmi<, sinó que té també
implicacions dins ile la saluï pública i
pot interferir en la lliure circulació de

DE 1 A
' ,\

NOI !ir

mercaderies, l 'n exemple clai és Sur
eia i|ur va adoptar el seu programa per
eradicar la salmonel·losi el l % l , de-
sprés de patir una epidèmia amb més de
9.000 afe< tats l'any 1953,
Per aquesi motiu, va incorporar en el
Traci ai d'Adhesió a la UE la condició
I|LR' en el seu mercal interior només es
puguin comercialitzar productes aví-
coles importats de països <|uc/ apliquin
mesures equivalents J r control de
salmonel·losi. Aixòels ha permès man-
tenir d seu sector productor lliure de
competent ia exterior.

Un exemple
de les etapes
que cal seguir

El cost d'aplicar o no mesures de con-

trol de la salmonel·losi a l'avicultura no és

només econòmic, sinó que té també impli-

cacions dins de la salut pública i pot inter-

ferir en la lliure circulació de mercaderies.

Un exemple clar és Suècia que va adoptar

el seu programa per erradicar la salmo-

nel·losi al 1961, després de patir una epidè-

mia amb més de 9.000 afectats l'any 1953.

Per aquest motiu, va incorporar en el Trac-

tat d'Adhesió a la UE la condició que en el

seu mercat interior només es puguin co-

mercialitzar productes avícoles importats

de països que apliquin mesures equivalents

de control de salmonel·losi. Això els ha

mantenir el seu sector productor

lliure e competència exterior.
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Racionalització de
Pus del medicament
És imprescindible que tot el medicament que arribi) a la granja vingui
acompanyat de la recepta firmada pel veterinari col·legiat

JOANA SUREDA I GUIXÀ I
RITA CASALS I SUBIRANA.
Gestió, Qualitat i S< .

Tradicionalmeni els temes de se-
guretat alimentaría s'han relacional
amb el sector de l'hostaleria i la

restauració. La normativa \ igent, però, de-
mana la implicació de tota la cadena des
de la granja a la taula. El set tor primari per
i.im està cridal .1 responsabilitzar-se de la
seguretat del M.-U producte.

Kl que s'havia venut com un "valoi afe
un" s'està tornant un requisit indispensa-
ble per a la permanèn< ia en el sectOT i la
comerç ialització rentable de la producció.
|;i no es tracta només d'aconseguir un mil-
lor preu per al producte, si node poder as
segurar la presència en el mercal minorista
sobretot a les grans superfícies. L·l paper del
\ etei inari es essen< tal en aquest nou esce-
nari. Els ramaders tradicionals de mida pe
tita o mitjana es veuen sobre-passats per
la feina diària amb els animals, mentre que
els pn ipietaris de les grans explotac ii >ns es-
tan m;iss,i involucrats en la gestió del ne-
gi K 11 .nu per dedicar-se .1 un camp que de-
sconeixen. Seguretat alimentària es una
expressi,', moll àmplia, hntre mi iltsaspectes
que s'han de controlar (origen de les
matèries primeres, bioseguretat, plans de
neteja,...) ens centrarem en la utilització de
medU aments i les mesures de < ontrol per
e\ itai possibles resulus tant en carn com en
llet i ous.

SISTEMA RACIONAL
1.1 implantació d'un sistema racional d'u-
tiliï MI ió de medi( aments < onsta de di-
verses fases. Una prunera és la d'identifi-
cació ili-1 MI A eh I, us. Sovinl en una primera
\ isita .1 una explotació ramadera es poden
trobar diversos proveïdors de medicaments.
El nombre en si no es el més important,
però si la forma de treball. Es imprescindible
que tol el medieament que arriba a la gran-

ja vingui acompanyat de la corresponent
reeepta firmada por un veterinari col·legiat.
Per 1.11 ii s'hauran d'evitar aquells proveí
dors que enviïn la recepta a posteriori. Una
segona lase es ['organitzai ió del magatzem
de medicaments i arxiu de receptes. ( 'al
que el magatzem dels medicaments estigui
en un lloe resguardat de la llum i que 1 t ui
sti d'un armari que es pumii tunear amb

clau. Aquesl pum aparentment senzill es
loma complii al a nivell de urania on es
tendeix a tenir els medicaments repartits
per l'explotació. Organitzar la flexibilitat
és una bona solució, 1 això implica definir
el magatzem principal on arriben les noves
entrades de medicament i els possibles
satèl·lits que hauran de tenir la mateixa <
11 in 1 ura física. Dins dels magatzems els

IEDK !AMI N T S ESTIi
Kl DE I \ LLI IM



REQUISITS PER A UNA CORRECTA ACTUACiÓ

Només s'utilitzaran productes registrats per
a aquell tipus d'animal concret.
Tots els medicaments aniran degudament
acompanyats de la recepta. És convenient
que també els acompanyi l'albarà on consti
el nombre de lot.
La recepció del medicament ha d'estar des-
crita i el lloc on es guarden les receptes en
un primer moment, definit.
És convenient identificar els pots de pro-
ductes segons les seves receptes.

Físicament ha de ser un armari amb pany i
clau situat en un lloc arrecerat sense llum
exterior directa.
Els medicaments han d'estar classificats
segons els diferents grups d'animals a qui
vagin destinats i segons el període de
supressió.

En el cas de que hi hagi diferents espècies
en una mateixa explotació s'aconsella tenir
magatzems separats.
Si per raons pràctiques hi ha d'haver medi-
cament en diversos punts de l'explotació és
convenient que hi hagi un magatzem princi-
pal on arriben els medicaments clarament
identificat i diversos magatzems satèl·lit.

Registre de tractaments diaris: és la clau de
la fiabilitat del sistema. Ha de ser pràctic
tenint en compte les condicions de camp.
S'aconsella la utilització d'instruments
informàtics tipus PDA.
Registre de sortides del magatzem principal
als diferents magatzems satèl·lit.
Inventari: com a mínim un cop al mes s'ha
de fer inventari per regularitzar estocs, com-
provar dates de caducitat i caducitat de les
receptes.

Llibre de registre de tractaments, consta
d'una part que ha d'emplenar el ramader i
una segona responsabilitat del veterinari
que prescriu el medicament. Hi han de
constar com a mínim els camps requerits
per la legislació vigent.

Proveïdors i Veterinaris: és convenient man-
tenir viu un arxiu amb les dades dels diver-
sos proveïdors i veterinaris prescriptors.
Receptes i albarans: les receptes s'han de
guardar durant cinc anys. Aconsellem que
s'arxivin juntament amb els albarans, ja que
simplifica la traçabilitat de l'ús del medica-
ment.
Registre de tractaments diaris: en ser el pri-
mer registre de la utilització d'un producte
s'aconsella arxivar-lo juntament amb el lli-
bre de registre de tractaments.

medicaments han d'estar convenientment
classificats segons c-l tipus d'animals a qui
\.ni destinats i els períodes de supressió.
D'altra banda, les receptes s'han d'endreçar
juntament amb els albarans (on consta el
liit del medicament) per ordre cronològic
i arxivar-les durani cinc anys. S'ha de pen-
saren organitzar el sistema de recep< ió de
les receptes a la granja jaque sovini les pol
rebre una persona que no té accés al
despatx.

CRITERIS D'APLICACIÓ
I In altre pas impres< indible és el de la
definit ió i la implantació de protocols de
tractaments. Aquesta fíase és necessària pei
estandarditzar els 11 unís d'aplicació del
medicament. La majoria dols tractaments
es poden protocolitzar i aquests protxx ois
es poden representar gràfic ament i penjar
a la vista del personal de l'explotació,
Aquesi sistema de treball no només facilita
l'a< tivital terapèutica, sinó que simplifica
molt el registre dels tractaments diaris. Tot
seguit tenim la implantació d'un sistema
de registre dels tractaments diaris on la pa-
raula clau és la simplificació. S'està dem-
anani al ramader o als seus treballadors

que registrin iotes i cadascuna de les apli-
cacions de medicament que facin, per tant
v'ha d'idear una forma còmoda. Segons la
nostra experièn< ia les fitxes setmanals on
el ramader senzillament ha d'apuntar el
número de la vaca és el que més funciona.

HEM D'OBI II
L'El

LLU DE
\ ( T . \ M | v

[TA< :OR1

i E( usi \ ( :ió vi»

Obviant lògicament els mitjans infor-
màtics, ja que la utilització d'ordinadors
de butxaca tipus PDA pot ser d'extrema
utilitat. No hem d'oblidar tampoc l'elab-
oració del llibre de registre de tractaments
scLUlint la legislació vigent. Tot hi que ,i
i latalunya no hi ha un format que es pugui
dir "ofu ¡al", els camps d'aquesi llibre es
tan definits a la legislació (Real Decreto
1741)/1998), El que s'ha de tenir en compte
1 dificulta l'elaborac ió del llibre és la ne-
(essitai de mantenir la traçabilitai del

medicament, es a dir relacionar efectiva-
ment el medicament utilitzat en un tra<
tameni amb la recepta que justifica l'en-
trada a la granja.

DARRERA FASE
C Consisteix en definir 1 implantar els pro-
tocols per evitar que els produí, tes dels au
imals tractats arribin al merca 1. Així com
els proioi 1 ils de tractaments, els pnKedi
ments a seguir un cop s'ha tractat un aní
mal han de ser clars i s'han ^\>.- penjar a la
vista dcU treballadors. El marcatge indi
vidual electiu o l'existència de corrals d'in-
fermeria són imprescindibles. I 'assessoria
en el caní]1 de la seguretal alimentària en
el sector primari és una feina pendent.
( onsiderem que es una oportunitat que
hem d'aprofitai els veterinaris. ( tferiï el
servei de portar el llibre de registre de trac-
taments es complicat si es pretén fet ho
manualment. Per això, des de (¡.Q.S. amb
col·laboració de l'empresa Ausatel hem
elaborai un programa informàtic que ens
permet no només imprimir el llibre de reg-
istre de tractaments, Miin també, assegurar
La traçabilitat dels tractaments 1 portar el
i onti 'I d'estocs.
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Espanya, en alerta per una
possible epidèmia de grip aviària
i ui veterinari d'explotacions avícoles obertes és un dels ^r
amb més risc de contagi, encaro que experts i autoritats sanitàries afirmen
que es poc prohahle que la malaltia arribi ;i la Península Iberio i es
transmeti als humans si no s'importen aus infectades pel virus I 1SN1
VILMA FERNANDEZ. Redacció

L a possibilitat que la grip aviaria es
propagui, afavorida pels fluixos
migratoris d'aus salvatges di

sud-est asiàtic fins a Europa, causant una
pandemia mortal, manté en estai d'alerta
[es autoritats sanitàries.
1.1 influença aviaria és una patologia
d'origen víric que es pol desenvolupar
actualmem a partir dels ceps 11 SN] 1 (el
més perillós), H5N2, H5N6 ¡ II7N7. La
malaltia no és nova, es va detectar i es va
identificar a Itàlia fa cení anys, i les vies
de contagi entre les aus mateixes són, a
més del contacte directe amb la femta, els

>neix com
transmet el

virus H5N1 als
humans

aliments, l'aigua, l'equipament i la roba,
l,i via aerògena entre granges que distin
menys d'un quilòmetre entre elles, i el
transport d'ous contaminats.
Es Ji'M i ineix realment com es i ransmei el
virus a l'ésser humà, llevat que aquest es
trobi en contacte moll estret amb ani-
mals infectats. La possibilita! >ilu' Ia

malaltia es contregui per via alimentària
està descartada. Les sospites apunten ,i
una mutació del cep H1N1 o H3N2
(virus de la grip humana) amb el cep
H5N1.

MÀXIMA PRECAUCIÓ
"El col·lectiu veterinari que treballa
amb le- aus és un dels grups que té més
risc ile contagi. No obstant això, és poc
probable que la malaltia arribi a la

Península si no s'importen aus infecta-
des pel virus H5N1", segons va explicar
a Veterinaris en |u;in I )l i in, Vtròleg del
( lentre Nacional de Btote< nologia.

LES ESPÈCIES MES
SUSCEPTIBLES
Són les aus de corral, eK I_MI1S dindis, les
guatlles, la pillin.i de i Jumen, els faisans,
els ànecs i les oques, encara que l'alarma
s'ha disparat amb la detecció d'exemplars
d'aus migratòries a Rússia i Kazakhstan.
Davant d'aquesta situació, diversos paï-
sos de l.i Unió Europea, alertats per
l'Organització Mundial de la Salut han
,K IIV.II els seus plans d'emergència. Així,
s'han reforçai els controls fronterers i
està prohibii importar aus procedents de
1 ulàndia, Vietnam, Rússia, < ambotja, la
Xina, Indonèsia, Laos, Malasia,

Kazakhstan i Corea del Nord. Espanya i
Flanea lian comprat milions de dosis de
fàrmacs antivirals (no hi ha vacuna con
ira la malaltia en els humans; de
moment, els antivirals oseltamivir i
zanamivir son els únics preparats que
semblen ser una opció per al tractament
de la malaltia) i I Iolanda, Alemanya,
Dinamarca i Bèlgica han tancat les aus
de criança.

ELS SÍMPTOMES EN LES AUS
La ^rip aviaria té un període d'incubació
de ï a 5 dies i els signes clínics son símp
tomes respiratoris greus amb sinusitis;
cianosi de crestes, barbetes i potes; edema
al eap, plomatge eriçai i diarrea, i signes
nerviosos. La mon es produeix de forma
sobtada entre les 24 i les 48 hores després
de la manifestat ió dels símptomes.
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l!Aujeszky a Catalunya
ilttini ha d<, it la segona lase del proqrama

unh l'objectiu d'intervenir directa-
ment en les expl in una prevalença de més del 40'

MARTA BERENGUER.

L.i d'Aujeszky és una malaltia
contagiï »>a causada per un virus quo
afe< I.I l.i majoria dels animals

domèstics, fonamentalment l'espècie
poiiin.i. El porc és l'hoste primari viri
virus i el principal disseminador de la
n i . i l . i l i I . I

Es tracta d'una malaltia de declaració
obligatòria segons l'Oficina Internac ii mal
d'Epizoòties. Tot i que no afecta els
humans, és una de Ics preocupacions més
rellevants del Departameni d'Agricultura
Ramaderia i Pesca Jo la Generalitat Jo
Catalunya. Precisament, el Departament
\.i pos,ii on marxa a final Jo juny I.i
segona fase d'un programa Jo lluna,
control i eradicació de la malaltia
d'Aujeszky on les explotat ions porcines.

El Govern català
pretén generalitzar

la qualificació
d'explotacions

En aquesta segona fase del programa, el
( ¡i >\ ern protón generalitzar la qualifiï ai ió
d'explotacions i els territoris de manera
voluntària. A més, s'iniciarà la restricció
de moviments en funció de la classificació
sanitària de los explotacions o territoris,
tant en origen com en destí.

TRASLLATS
\ na altra de lo-~ mesures que prendrà el
Departament serà la retirada de talonaris
de trasllat en aquelles explotacions que
tinguin animals seropositius. I es prioritats
del Govern també se centraran en
aquelles explotacions que tinguin una alta
prevalença, so'n desconegui el grau de
presència d'Aujeszky o no compleixin
amb el programa. Concretament, té pro-

Vacunació i Aujeszky

is animáis rep ors s nan de vacunar com a minim 3 cops

ils de recría, abans d'entrar en el cicle re

t vacunats com a mínim dos cops, amb i

:una d'un mes.

4. Tots els animals destinats a l'engreixament han d'havei

vacunats dues vegades.

5. Per tenir tots els animals en un estat de protecció

arà fer la vacuna a totalitat dels anima'

i iode de temps i

6. Cal consignar les actuí ions vacunats efectua

s'anotaran com a mínim les dades següents: data de vacunació,

identificació de la vacuna, quantitat de dosis adquirides, nom i

adreça del proveïdor de la vacuna, dosis aplicades i, si escau,

identificació dels animals vacunats.

7. El titular de l'explotació ramadera haurà de conservar la recepta

de prescripció de les vacunes com a mínim durant cinc anys des

de la data de prescripció.

8. S'exceptuarà de la vacunació les explotacions qualificades ofi-

cialment indemnes d'Aujeszky o que estiguin en tràmit d'obtenir

aquesta qualificació.

vist intervenir en aquelles explotacions
que la seva prevalença sigui superior al
40%. L'objectiu és que els estatuts sani-
taris de la nostra comunitat autònoma
mill, .un i onsiderablement, fent un treball
més exhaustiu on los explotacions amb
pitji trs prevalem es

A mes, oi Departament introduirà
noves actuacions com estudis o la presa
Jo mesures Jo btodiversitat als
escorxadors, entre d'altres. Per aquesta

segona laso, oi Govem ha demanat nus
participació Jo los Al )S.

TERCERA FASE
Pol que la referència a l'eradicació Jo la
malaltia d'Aujeszky a Catalunya,
s'iniciarà l'abril Jol 2006, amb la qual
cosa os pretén intensificar la restricció Jo
moviments i obtenir la qualificació
indemne d'alguns territoris.

Segons les últimes dades facilitades



Loca l i t zac ió dels p r i nc i pa l s focus de la ma la l t i a d 'Au jeszky a Cata lunya

pel Departameni d'Agricultura, les
prevalences de la malaltia d'Aujeszky
han disminuït tani en animals repro-
ductors i-oni en aquells destinats ;i l'en
greixament,

ÚLTIMS RESULTATS
II Departameni va prendre mostres en
més de 2.400 explotacions, en les quals un
47,72% van donar positiu, davant el
59,74 % de l'anv. 2003. Pel que fa als

La xifro d'animals
malalts va

disminuir fins al
10,69% l'any 2004

animals reproductors, les xifres mostren
també un descens en els casos positius.
Així, si l'any A\H es van detectar el
16,70% d'animals positius, l'any 2004 la
xifra va disminuir fins al 10,69%. Pel que
hi als animals destinats .1 Pengreixament,
la xifra és també optimista ja que el 2004
i'K casos positius van representar un
5,45%, mentre que l'any 2003 van arribar
fins al 9,28%.

Quant ;il programa d'eradicació de la
malaltia d'Aujesky, a Catalunya va
començar el mes de gener amb la posada
en marxa del punt Jos de la fase. Els
objectius bàsics posen més èmfasi en la
restricció de moviments d'animals vius
entre Ics diverses comarques i explo-
tacions.

En aquesta segona fase, executada tins
al juny del 2005, el Departament
d'Agricultura ha fixat també unes
exigències mínimes en el programa
sanitari. En aquest sentit, les mesures
preses anul·len la prevalença exigida per
aquelles explotac ions que volen traslladar
animals vius cap a d'altres explotacions,
percentatge que durani el segon semestre
de l'any 2004 es va situar en el 10%, En
cas ii'inrai 1. es a dir, si l'explotació té
algun cas positiu, el Govem retirarà a
l'explotació el talonari que permet els
trasllats d'animals, excepte si el seu desti
es l'escorxador.

De la mateixa manera, el Departament
d'Agricultura pretén intervenir direc-
tament en les explotacions que tinguin
una prevalença en la seva explota( ió mes
gran del 40"... L'Administració catalana
va a< mai també durani el pruner semestre

d'aquest an\ sobre les explotacions de
eiele iaia ai amb La fase d'engreixament
positiva.

El Departament d'Agricultura també va
dur a terme el mes de |un\ passat altres
accions com augmentar la freqüència de
la presa de mesures en runes d'alta
densitat porcina o amb prevalences de la
malaltia d'Aujeszky elevades, i va fer

Es pot traslladar
l'animal si
el sou destí

>rxador

estudis de prevalença en els escorxadors
per poder quantificar en quin estat
arriben els animals, ¡a que hi ha països,
..'in Rússia, que exigeixen canals lliures
de la malaltia d'Aujeszky.

Amb la tercera fase es preveu la in nul.1
total ilels talonaris de trasllat en
explotacions positives 1 restringir encara
mes els moviments d'animals vius en
funció de la qualificació del territori, la
prevalença de l'explotació d'origen 1 destí
1 la qualificació sanitària d'origen i destí.
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Per una llei de gossos d'assistència
imb d i s m i n u c i o n s físiques i ;HKIII Iran

c-n.sinistnits pur
i

MAYRA PATERSON.

E stem acostumats .1 veure L^SSOS
que acompanyen persones cegues
o amb baixa v isió pel < ai rei 1 als

transports públics, però gairebé mai els
veiem .il costal de persones amb dificul-
tats per caminar o que van en cadira de
rodes. 1:1 problema n.> és que no hi hagi
gossos capacitats per fer-ho, sinó que ,\r,\
per .ira no hi ha i..ip llei ;i (latalunya que
reguli els drets dels gossos que assistí ixen
persones amb altres disminuí ions que no
siguin visuals.
Aquesi buit legal fa gairebé impossible
per .1 aquestes persones adoptar un gos
ensinistrai per fer aquesta funció amh
unes garanties mínimes. La situació,
però, pi HIH.I canviar pròximamem.

A proposta de l'Assoi iació 1 atalana de
Gossos d'Assistència (A< !( iA), el grup
parlamentari ile ( lonvergènc ia 1 I Inió ha
redactat una proposició de llei que sub
stitueix el concepte de "gos pigall" con
templai .1 la normativa a< cual pel de "gos
d'assistència", .1 h que els disminuïts
físics 1 auditius puguin gaudir dels gossos
en les mateixes condicions que els dis-
minuïts \ i l

AMB LA PARTICIPACIÓ
DEL COVB
En In redacció de la propòsit ió de llei ha
partit ipal també el 1 X >VB, .1 qui CiU es
va adreçar el passat mai\ en bust a
d'assessorameni expert.

Els gossos d'assistència són gossos i|iiv
han estai ensinistrats per acompanyai 1
ajudai persones amb disminucions tani .1
l'interior com a l'exterior de reunies.
NI'in ha de i r o tipus: gossos pigall, que
són els més 1 oneguts; de servei, que assis-
teixen persones amb limitat ions físiques
en els seus quefers quotidians; 1 d'avís,
ensinistrats per reconèixer sons 1 actual
en conseqüència. Són sociables, tran
quils i obedients.

En no estar regulats, els animals ni'
piulen, pei exemple, accedir al metro,
pujar en ia\i o entrar amb el seu ;)ino en
un restaurani o centre sanitari. Amh la
introducció del concepte de uns
d'assistència es vol cobrir aquesi buit,



regulai a quins espais han de tenit a< i és
i obligar aquests espais .1 tenir fulls de
reclamació perquè els usuaris puguin
queixar-se quan es vulnerin els seus
drets. \ més, es vol aprofitar per modi-
ficat aspectes de la llei vigent (Llei
10/1993, que regula l'accés .1 l'entorn de
Ics persones amb disminució visual
acompanyades de gos pigall) que han
quedat obsolets.

I ' i

Els veterinaris, figura clau de la nova llei
Ini 1 que .1 l.ii tualitai hi ha persones 1

organitzacions que ensinistren gossos
d'assistència, no existeix >. .ip garantia
que el gos ensinistrat compleixi unes
Í ondú ions mínimes.

ENSINISTRAMENT ESTÀNDARD
Segons l.i Neus Izquierdo, presidenta Jo
I'A( ( i . \ 1 impulsora de la propòsit ió de
llei que es presentarà pròximament al
Parlament, "en aquests moments .1
Espanya In ha, com .1 molt, Jou gossos
amb un ensinistrament estàndard; la
resta, si n'hi ha, no hi arriba", l'na de
les solucions passa per regulat la figura
de l'ensinistrador, ¡a que la llei actual
delega l'ensinistrament dels gossos
pi^all en escoles espec ialitzades ofit ial
meni reconegudes, però no especifica
quins professionals estan capat itats pet
ot upar se'n.
"lli ha un buit legal en aquest aspecte;
cal que la nova llei sigui nus concreta 1
estableixi uns criteris per garantir que
els animals s'han ensinistrat correcta-
ment", explica l'Elena ()ller, advoi ada
del COVB. "Nosaltres proposem que
siguin els veterinaris en exercici
col·legiats, .1 més dels professors
d'escoles homologades, els professionals
reconeguts por a l'ensinistrameni de
missns d'assistència", afegeix l'Elena, "ja
que pi'Is seus estudis tenen els coneixe

ments d'etologia adequats per fer-ho".
Un altre dels objectius del COVB os
eliminar alguns dels controls higiènico-
sanitaris exigits por lloï por considerar-los
Jcsias.its 1 innecessaris, 1 deixaren mans
Jol veterinari l'establiment d'un pla san-
itari por .1 cada animal. Tal com ós hàbil
ual a la pràctica diària Jo la professió, el
facultatiu marcaria unos pantos d'ac-
tuació on funció Jo l'hàbitat, ois cus
iiims, l'estat general 1 la simptomatologia
Jol gos: pautes Jo vacunació, tracta-
ments Jo desparasitació interna 1 externa
1 els tesis serològics que considerés
oportuns.

L'ESTERILITZACIÓ COM
A REQUISIT
Entre les propostes promogudes Jos del
COVB s'inclou l'esterilització dels yov
sos. "L'esterilització", explica la Marta
Legido, vocal Je la juma Je govem rep-
resentant dels Veterinaris Jo Penis
Animals, "suavitza el seu caràcter i mil-
lora la relació amb l'usuari".
L'esterilització nu mimos elimina tai els
masóles l'agressivitat 1 el JesiL: Jo
marxar o Je marcar territori quan una
femella està en zel, sinó que evita, en el
cas Jo lo femelles, el seguiment d'altres
gossos pel 1 arrel ainh el perill que això

(1 importa per a l'usuai 1

Corn que la responsabilitat Jo certificar

l'estat .sanitari Jol uos recauria on el
veterinari, el COVB creu convenient
que el col·legi professional corresponen!
v i s i e l s t e l l l l u a l s .

Així es garantiria que el veterinari os
llicenciat, està en exercici 1 compleix
ami1 les normes deontològiques Jo la
professió. Ara bé, com que es tracta
d'incentivar l'ús dels gossos entro los
persones amb disminucions, no os
cobraria cap import als col·legiats per
aquest servei.

Què pot fer un
gos d'assistència?

Els gossos d'assistència s'ensinistren per-
què ajudin persones amb deficiències pe-
tites o greus a fer tasques que els resul-
ten molt difícils o impossibles de fer soles
i, d'aquesta manera, augmentar la seva au-
tonomia i qualitat de vida. L'Associació Ca-
talana de Gossos d'Assistència considera
que perquè un gos pugui classificar-se com
a gos d'assistència ha de saber fer almenys
tres activitats útils per a la persona a la
qual assisteix.

Per a les persones amb disminucions
auditives totals i parcials, s'ensenya els gos-
sos a avisar l'amo quan sent determinats
sons. És per aquest motiu que reben el
nom de gos d'avís. Entre els sons als quals
acostumen a respondre hi ha. per
exemple:

• el despertador
• el
porta
• el telèfon
• el temporttzador
de la cuina
• els plors d'un nen
• l'alarma de la cuina
• l'alarma d'incendis
En el cas dels dismi-

nuïts físics, el gos pot
assistir la persona en
activitats del dia a dia
com ara:

•

• obrir i tancar calaixos
• obrir i tancar llums
• collir objectes de terra i portar-los
a la persona de manera apropiada
• prémer el botó de l'ascensor
• ajudar a desvestir-se

L'ENSINISTRAMENT
DEL GOS DURA DE 6 A
9 MESOS DEPENENT
DE L'EDAT DE
L'ANIMAL I DEL QUE
CAL QUE APRENGUI

• posar objectes dins una cistella
• equilibrar la persona quan es canvia de

cadira o en caminar
• anar a buscar el telèfon
• collir les claus
Si la persona cau, hi ha gossos que sa-

ben ajudar-la a aixecar-se de terra. En cas
d'emergència, també poden anar a buscar
ajuda.Això es fa associant l'ordre d'anar a
buscar ajuda a un nom concret, per
exemple.

L'ensinistrament del gos dura de 6 a 9
mesos depenent de l'edat de l'animal i del
que cal que aprengui. Després es treballa
amb el gos i la persona a la vegada per tal
que aprenguin a ajudar-se l'un a l'altre i que
la persona sàpiga com motivar el gos per-
què sigui un ami< Lidor feliç.
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Controls
higienicosan ¡taris
obsolets

La llei vigent exigeix als gossos pigall
una sèrie de controls que. en opinió dels
professionals sanitaris del COVB, són
desproporcionats i no responen a cri-
teris científics sòlids. La nova llei, am-
pliada a tots els gossos d'assistència, n'-
hauria doncs d'eliminar l'obligatorietat
i deixar en mans del veterinari la deci-
sió de fer-los.

Per garantir que el gos no pateix cap
zoonosi. s'exigeix una analítica de leish-
maniosi. leptospirosi i brucel losi cada
sis mesos i tractaments periòdics d'e-
quinococcosi. Les analítiques de leish-
maniosi no permeten detectar el parà-

sit, sinó la presencia
d'anticossos; és a dir.

1 el gos pot haver estat
en contacte amb
leishmània però no te-
nir la malaltia. Segons
les conclusions del da-

i rrer Congrés de
Leishmaniosi de 2004,
només es considera
positiva una taxa d'an-

1 ticossos igual o supe-
rior a 1:80; amb taxes
inferiors, les possibili-
tats que l'animal esti-

gui malalt són mínimes. Declarar un gos
no apte perquè hagi donat positiu en les
proves no té base científica. Ha de ser
el veterinari qui. en funció d'altres parà-
metres i la simptomatologia de l'animal,
estableixi el diagnòstic.

Pel que fa a la brucellosi i la leptospi-
rosi, tenen una incidència mínima a Ca-

LA LLEI VIGENT
EXIGEIX ALS GOSSOS
PIGALL UNA SÈRIE
DE CONTROLS QUE,
PEL EXPERT, SÓN
DESPROPORCIONATS

talunya. La majoria dels casos detectats
provenen d'ovelles, vaques o porcs i, a
més. les vies de transmissió fan que el risc
de contagi sigui molt baix o gairebé ine-
xistent en l'espècie canina. D'altra banda,
les desparasitacions fixades pel veterina-
ri al pla sanitari inclouen els tractaments
periòdics d'equinococcosi.

Fixar aquests requisits higienicosani-
taris no suposa una garantia addicional
per a la salut pública ni de l'animal. En
opinió de Marta Legido, vocal de la jun-
ta del COVB, suposa a més una doble
discriminació per als usuaris de gossos
d'assistència: els exigeix unes despeses
innecessàries i suposa un greuge com-
paratiu amb les persones sense dismi-
nucions que també tenen gossos de
companyia.

NEUS IZQUIERDO

"El suport que donen és
tant fisic com moral"

Com va néixer l'Associació Catalana
de Qossns d'Assistència!
VÍIÍ.L; estar treballant com a veterinària
durant 7 .uns ;i Anglaterra, on vai^
col·laborar amb diverses prot» toresd'an
irnals i assot ia< ions de gossos d'assistèn-
cia. De seguida em \;\\\i interessar per
aquest tipus de gossos, caní per la funció
social que poden complir com pel fet que
pots fer servir gossos de gossera, perquè
no cal que siguin d'una raça concreta.
Com que aquf només es treballava amh
gossos pigall, quan vaig tornar vaigcon-
i,n i.n amb altra gent interessada i \ am
(rear l'assoí ¡a< ió.

Això t'ü ser el setembre del 2002. Què
ha ¡Hissat des de llavors?
En aquest temps hem ensinistra) tres gos-
sos 1 organitzat activitats destinades ;•
sensibilitzar la població sobre les ne( es-
si tats de les persones disminuïdes 1 l'aju-
da que els gossos d'assistència els poden
oferir, tins agradaria ensinistrar-ne mes
per donar-los en adopció, però ara pet
ara tal com està la legislació se'ns fa molt
difícil. Vam provar de donar una pecan-
era en adi ip< ió ,1 una dona de Barcelona
que patia una tetraplegia, però al final la
vam haver de recuperar.

Qui- va passar?
I .1 dona havia de desplaçar-se cada dia
amb transport públic, però es va trobat
que n< 1 la deixaven pujar amb la gossa.
La legislació només contempla l'accés a
mitjans de transport públics dels gossos
pigall. L'única solució que li quedava a
la Juna era deixar la gossa sola a casa, i
una de les poques condk ions que exigim
és que l'animal est igui atès les 24 lunes.

Teniu molta demanda per ¡>art de per-
sones amb disminucions físiques 0 au-
ditives!
A C latalunya encara hi ha moll poca gent
que conegui els gossos d'assistència, 1 la
majoria de la .ueni que ens truca és de
Barcelona 1 es mou en transport públic,
així que tomem al problema d'abans. Per
això 1 rèiem que és moll important que
es reguli l'a< ces d'aquests gos» >•» als mit-
jans de transport com el metro, l'auto-
bús o els taxis, però també a bars i restau-
rants, cinemes, teatres i qualsevol altre
tipus d'espai públic. I In cop els gossos
puguin circular lliurement amb un dis-
tintiu C|IK- els identifiqui com a gossos
d'assistència, cada vegada In haurà més
gent que sabrà que existeixen 1 que s'an-
imarà a fer-ne ús. Cal donar-los .1
i onèixer.

Tots els gossos serveixen per fer de gos
d'assistència!
Sí, sempre que no siguin agressius ni tin
yuin cap trauma previ que els faci de
si < mfiaren excés de les persones o altres
gossos. I lan de ser tranquils, intel·ligents
1 moll obedients, de manera que l'usuari
pugui exercir un bon control sobre ells.
La raça 1 l'edat no imponen, tol 1 que
provem d'ensinistrar-los quan són ¡oves
per poder-los aprofitar més.

Quina relació s'estableix entre un ¡(os
d'assistència i el seu amo?
La relació és com la dequalsevi >l altre gos
amb qualsevol altre amo. Abans que un
gos d'assistència, és un animal de compa
nyia. L'estímul que dóna la animal
a aquestes persones és el que els la can-
viar la \ ui.1



Albert San

LENTREVISTA
ALBER SAN GABRIEL
CLOSAS

" El Col·legi
sempre ha estat
capdavanter"
ALBERT DOMÈNECH. Redacció

R epassar l'experiència professional de
l'Allvn San (¡abriel (llosas com-
porta endinsar-se en un viatge apa

ssionani que combina entranyables històries
humanes amb coneixements inacabables en
tots els camps de la seva professió, Molts el
cataloguen com a expen en producció i pa-
tologia aviaria. I ho és, nosaltres en podem
donar fer. Nomos cal passejar una bona es
tona pel seu currículum.
Però després d'una xerrada mes amistosa que
professional creiem que aquesta etiqueta és,
si més no, una mica incompleta ja que la se-
va experiència i professional i tai van més
enllà d'un àmbit concret. Si piuleu amb ell
ho negarà, l-ïns i tol insistirà que no toca ni
tan sols la branca dels animals de companyia,
una de les més esteses en Pactualitai vete-
rinària. Es igual, el seu perfil es completa-
ment diferent, econòmica per poder pagar
in.iiiii ules i llibres, AU inicis dels anys dO

Vida professional
que no va ser fruit
de l'atzar
Home d'experimentació, de treball
en laboratoris comença a vincular-
se amb el món animal d'una forma
que ell mateix cataloga com "atípi-
ca". Seguint el paper del pare co-
mença a treballar als 14 anys com a
funcionari en un moment on l'e-
lectrònica el seduïa especialment."
Sembla que no, però encaixa amb
el que seria la meva feina posterior.
Un cop acabat el batxillerat combi-
na la seva feina com a funcionari
amb les classes de veterinària. Oe
fet és un binomi molt senrill d'en-
tendre, se'n diu supervivència
econòmica per poder pagar matri-
cules i llibres.

inicia un projecte que resultarà clau de cara ho ta vinculat al mon de l'experimentació
a la seva futura experiència professional, i de la patologia. El Laboratori Regional de
Unit a la Granja Vila de Reus, d'on serà di- Sanitat Animal obre les portes a l'Albert
re< tortee nic, s'especialitza en el camp de la SanC iabriel perquè pugui continuar fent al-
producció i la patologia aviaria. Paral·lela- lòque realment li agrada. La lilosi ifta de tre-
ment fa estades a països com els Estats Units ball sempre era la mateixa, buscar la inno
0 Bèlgica, que, com ell mateix reconeix, l'a- vació i la veu qualificada dels millors experts
1 míen a començar a i rehallar d'una forma en tots els temes. Amb aquest objectiu neix

la fira Expoaviga un projecte al qual ha es
lat vinculat des de la seva creació (lk>7^)

ç
diferent de com s'estava fent a Espanya.

GENÈTICA EMPÍRICAVS
QUALITATIVA
"Als Estats Units feia anys que treballaven

tins a l'actualitat. "A Barcelona existien
molls mercats de ramaderia pern nosaltres
pensàvem que hi havia una clara carència

amb procediments de producció industrial en l'àmbit de la ramaderia tecnificada, Per
dins de l'avicultura, Si nosaltres fèiem una

genètica empírica ells treballaven amb un
tipus de genètica quali-
tativa, aplicant con-
ceptes d'altres sei tors al
camp de la veterinària.
Nosaltres vam ser els
primers en portar un ti-
pus d'avicultura mes in-
dustrial" comenta amb orgulL No és orgull
individualitzat, us ho asseguro. L·l conc epte

"ÉREM UN GRUP DE
GENT QUE

TREBALLÀVEM AMB
UNA FINALITAT

COMUNA"

això, amb persi mes comel doctoi Francesc
Monné o el professor Castelló, decidim

muntar aquest projet te
que ens permetrà tam-
bé recollir diners per
organitzar simposis
amb la presèiu ¡a de
molts experts que
havíem conegut en els

nostres viatges". Tot i que està ¡a jubilat, no
ha perdut mai el contacte amb la que ha es-

d'equip es molt important per a ell "perquè tat la tema de la seva vida. II podem veure

érem un grup de gent que treballàvem amb en diferents xerrades i col·loquis ¡ parlant
una finalitat comuna, la d'estendre un altre sobre temes molt diversos però sense perdre
tipus de procediment". Després de pràcti- mai el sentit de l'anàlisi i l'evolució cap a les
cament deu anys unit a aquesta iniciativa i noves tecnologies,

d'aprovar les oposicions per al Cos Nacional En aquest sentit te paraules de reconeixe-
de Veterinaris del Ministeri d'Agricultura mentpei la tasca que està fent actualment
viatja a Madrid per formar part de nous pro- el Col·legi Oficia] de Veterinaris de
¡ectes que el vincularan amb l'Institut Na- Barcelona " perquè sempre ha estal capda-
Clcional d'Investiga. Agràries (com a vanter en tot, marca el ritme i ha anat sem-
subdirector) o l'Associació Mundial d'Avi- pre a la última tecnologia. A més és a prop
cultura Científica capitanejant la seva bran- de la Facultat de Veterinària, del Departa
ca espanyola. Els anys de la transició es- meni de Sanitat i Salm l'ublu a i del ( > n
panyola tambe suposen per a ell un tre de Recerca en Sanitat Animal (CRe-
importani canvi a la seva vida. És el mo- SA). Això el col·loca entre els millors
ment de tornar a casa. I com no podia altra, d'Europa".
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Recull jurídic
ELENA OLLER. COVB

•
, per la qual s'estableixen La forma

11 Hlitu ada i els < i idis peí .1 la noi ifu a< i< •

Je les malalties dels animals. Publu 11 en

el IXM 5 9 d e 0 5 - 0 3 - 2 0 0 5 .

•

q u e m o d i f i c a l.i I V c i s i ó

2OO3/828A T quani .1 les excepcions .1 la
prohibició de sortida per a trasllats interns
d'animals. Publicat en el IX")
L 069 de 16-03-2005.

. pel qual
es desplega la Llei 4/2004, d'l de juliol,
reguladora del procés d'adequació de les
activitats existents .1 la Llei Vlc)t)>s. de 27
de febrer, 1 de modificació del Decrei
220/2001, de gestió de les dejeccions
ramaderes. Publicat al IX X iC nuïn. 4 ^5 i
de 51/03/2005.

del pel
qual es regula el control oficial del rendi-
ment lleter per a l'avaluació genètica en
les espiiie-- bovina, ovina i caprina.
Publicat en el BO|- 0'>7 de 2 i-04-2005.

• , procés extraordinari de consolidació
per la qual s'estableixen mesures de vi- d'ocupació per a La selecció i provisió de
gilància i control de determinades places de Tècnics Titulats Superiors en

, pel qual

es modifiquen, retérem al las,1I1 >( ¡d 1 a les
sals d'amoni i de sodi de bituminosul-
I.ui,us. els annexos I 1 II del Reglament

(< EE) núm. 2377/90 del 1 lonsell pel
qual s'estableix un procediment comuni-
tari de fixació dels límits màxims de
r e s j d u s

de medicaments veterinaris en els ali
ments d'origen animal. Publicai en el

D O L 120 de 12/05/2005.

, per la qual es modifiquen les
decisions 2OOO/45/CE, 2OO1/4O5/CE,
2 0 0 1 / 6 8 8 / C E , icc:/:^^^ 1 i

2OO2/747/C 'I: a ti de prorrogar la \ igèni ia
dels criteris ecològics per a la concessió
de l'etiqueta ecològica comunitària .1
determinats productes. Publical en el
DO1 127 de 20 05-2005.

salmonel·Iosis en explotat ions de gallines
ponedores, a l'efe< te de l'establiment d'un
Programa Nacional. Publical en el B( M
I18de 18-05-2005,

, per
la qual s'estableixen els preus públics pei
les prestac ions fetes pel Ions d'Explota< ió
deU Serveis de 1 ¡ria I lavalll 1 Remunta.
Publicat en el BOE 118 de 18-05-2005.

•

, per la qual es modifica la I tecisió
2004/233/CE pel que fe a la llista de la-
boratoris autoritzats per controlar l'eficà
eia de la vacunació contra la ràbia en
determinats carnívors domèsl ic S. Publicat
en el DO L 1 >>0 Jv 24/05/2005.

•

, sobre les zones de protecció i vi-
gilància en relació amb la febre catarral
ovina 1 les condicions que s'apliquen als
traslluís d'animals des d'aquestes zones o a
llaves d'elles. Publical en el D O L MOde

24/05/2005 .

, pel

qual es modifica el Reial de< rel

1133/2002, de il d'octubre, pel qual es
regula, en l'àmbit de les races equines, el
règim jurfdiï dels llibres genealògics, los
associacions de criadors 1 les carailei is

tiques .-ooii-i níqu - de les diverses races.

Publicat en el BOE núm. 121 de
12/05/2005.

1

per la qual es modilica l'Ordre de 15 de
desembre de 2000, peí la qual s'establei-
xen els barems d'indemnització per sa< ri
fici obligatori dels animals afectats de
llengua blava. BOE mim. 121 de
21/05/2005.

•
per la qual s'inicia la fase de provisió del

Biologia, Psicologia 1 Veterinària en
Institucions Sanitàries de la Seguretat
S o i i.il. l ' i i b l n a l e n e l

21/05/2005.
BOE de

M mmi

. pel qual

es modifiquen, refereni a la ivermei tina 1
al carprofen, els annexos I i 11 del
Reglameni «!EE) núm. 2377/90 del
Consell pel qual s'estableix un procedi-
ment comunitari de fixació dels límits
màxims de residus de medicaments ve-
terinaris en els aliments d'origen animal
Publical en el DOL 145 de09-07-2005.

meni (( I l

mim lissió, d<

, relatiu al control de les

temperatures en els mitjans de transport 1
els locals de dipòsit i emmagatzematge
d'aliments ultracongelats destinats al con
suïn huma (DO I. 10 de 13.1.2005).
Publicat en el DOL 153 de 16-06-2005.

•Ordi le I ;,K fu ,pei
la qual es modifica l'annex del Reial decrei
465/2003, de 25 d'abril, sobre les substan-
cies indesitjables en l'alimentació animal.
Publicat en el BOE 146 de 20-06-2005 .

Minem (( I ) niiii

, que modifk a el Reglament
(< £ ) núm. 999/2001 pel qual s'estableix-
en disposu ions per ,1 la prevenció, el con
trol i l'eradicació de determinades ence-
ralopaties espongiformes transmissibles en
relació amb la prolongació del període de

mesures transitòries, Publical en el DOL
163 de 23/06/2005.

!M\ d l

, sobre l'aplú ai ii 1 .\r programes de

control de la influença aviaria en les aus

de corral i les aus silvestres en els estats

membres. 1X11. 164 de 24/06/2005.



FESTA DE SANT FRANCESC
D'ASSÍS 2005

S'apropa la festivitat del
nostre patró, Sant Francesc
d'Assís, i com cada any el
COVB organitza una sortida
de germanor entre companys
veterinaris. Aquest any, la
celebració s'ha fixat per al
dia 15 d'octubre, dissabte. El
dinar, al celler Abadal, al
poble d'Arts (a 7 km de
Manresa), anirà precedit per
una missa a l'església del
conjunt arquitectònic de la
Santa Cova (Manresa), seguit
d'una visita a la residència
dels Jesuítes, la casa
d'exercicis, l'església del
segle XVIII, la cova i la
Capella de la Coveta.

Per fer les reserves,
informar-se de preus i de
com anar-hi, podeu contactar
amb nosaltres al telèfon 93
211 24 66 ext. 21 o depadm a
covb.es (Andreu García).



Seguro
Multirriesgo del Hogar

La tranquilidad personal y la de tu fannilia
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.

Además, bonificaciones por

Puerta blindada

Alarma conectada

No siniestralidad

Para más información
91 34 34 700 (Central
901 100 333 - 902 303 OIO

La seguridad de tu hogar está en "tu Mútua
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Cursos de formació. SETEMBRE/OCTUBRE 2005

Conferència: Presentació de les monografies Gestió empresa veterinària.

Ponents: MercaConsult (empresa, assessoria i formació. Sabadell)
Dia: 21 de setembre (seu del COVB).
Horari: 21:00 hores
Accés lliure.

Monografia: "Citología avançada. Patologia tumoral. 2a. edició"

Ponent: Sr. Daniel Borràs (Laboratori Citopat)
Dia: 27 de setembre de 2005 (seu del COVB).
Horari: 9:30 a 13:30 hores.
Places limitades. Inscripcions a partir del 29 d'agost.

Monografia: "Radiologia abdominal. Com obtenir la màxima informació d'una
radiografia. 2a edició"

Ponent: Sr. Jordi Cairó (Hospital Veterinari Canis i Felis. Girona).
Dia: 28 de setembre (seu del COVB).
Horari: 9:30 a 13:30 hores.
Places limitades. Inscripcions a partir del 29 d'agost.

Conferència: "Aliments transgènics. Història, polèmica i esperança"

Ponent: Dr. Josep Català (Enginyer industrial químic, doctor en biologia i periodista científic).
Dia: 28 de setembre (seu del COVB).
Horari: 20:00 hores.
Accés lliure.

Conferència: "Últims avenços en la dermatitis atòpica"

Ponent: UNIVET
Dia: 29 de setembre (seu del COVB).
Horari: 21:00 hores.
Accés lliure.

Monograf ia: "Coni l ls: introducció a la seva clínica i maneig"

Ponent: Sra. Núria Tabares (Clínica veterinària Manescàlia).
Dia: 6 d'octubre (seu del COVB).
Horari: 9:30 a 13:30 hores.
Accés lliure.

Conferència: "El gos d'ajuda social: el gos d'assistència'

Ponent: Sr. Teodoro Mariscal (Director general Fundación Bocalán).
Dia: 6 d'octubre (seu del COVB).
Horari: 21:00 hores.
Accés lliure.

Conferència: "Dioxines en productes per a l'alimentació humana i animal"

Ponent: Sr. Jordi Díaz (enginyer químic).
Dia: 19 d'octubre (seu del COVB).
Horari: 20:00 hores.
/Accés lliure.
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El Vendrell: de tot.• • i tan a prop!
i acord amb el: nismes turístics Je f:l Vendrell permet als col·legiat:
! C X )VR dispi )sar fïns al Ic descompte en allotjaments i activitats

ESTANIS SIMÓN . )VB

Al harri marítim de Sani Salvador
trobem l'Auditori Pau Casals que
durant tot l'.nn acull una programació
musical repartida entre els diferents
cicles i on destaca especialment cl
Festi\ il Internacional de Música l'au
^ lasáis, que des de l'an} 1981 aporta al
municipi actuacions de prestigiosos
violoncel·listes. |usi davani l'Auditori
trobem hi Vil·la (lasáis; aquesta CIM I.I
casa on, mentre no esta\ ;i exiliat, va
passar els estius aquest vendrellenc
il·lustre i, reconvertida en museu,
totalment rehabilitada des del 2001.
Però no tol acaba amb Pau (lasáis.

MOLTA HISTÒRIA
A H.1 Vendrell també podem visi-

tar l.i i. .1̂ .1 Nadiua d'Àngel
Guimerà, la Fundació Apel·les
Fenosa, residència de Pescultoi ami<
de Picasso, o el Museu Deu un rro-
Ivm un,i de les col·leccions més
importants del país.

Pel que t.i .i la seva oferta gastri mò
mica hi trobem "Lo Cuines del
Vendrell", un grup de Restaurants i
C lellers que ofereixen el millor de cada

un amb un resultat molt satisfactori:
restaurants de tots els tipus i pera totes
les butxaques on poder degustar, des
del ripie Xalo del Vendrell fins a una
paella a primera línia de mar, acabant
amb els hulats, uns dolços exquisits
elaborats amb avellanes, sucre i clara
d'ou. 1 tot acompanyat d'uns vis i
caves amb denominació d'origen: la
del Penedès.

La seva oferta també passa per
poder realitzar activitats molt diver-
ses: Jes ilel Karting (Karting HI
Vendrell), Pitch & Putt (Centre de
(. ioli El Vendrell), Tours amb bicicle-
ta de muntanya, etc. I per dormir,
allotjaments de tots rK nivells: des de
l'hotel RA Beach Thalasso (un cine
estrelles amb centre Je thalassoterà
pia), fins a pensions, albergs, càm-
pings o lins i tot turisme rural on,
entre d'altres, destaca l'Hostal lil
Castell de Gimenelles, a Sant Jaume
dels I >omenys, que combina a la per-
fecció l'encant de les masies típiques
eai.llanes amb una gastronomia que
no deixarà indiferent a ningú, tot amb
un tracte i atenc ió exquisit.

El Vendrell,
capital del Baix
Penedès
Compta amb les platges de Co-
ma-Ruga, Sant Salvador i El
Francas, es pot convertir en el
destí ideal per a tots aquells de
nosaltres que vulguem realitzar
una escapada de cap de setmana
0 passar uns dies de desconnexió
gràcies a la variada oferta que
presenta. Situat a la zona fronte-
rera sud de la província de Bar-
celona, aquest municipi no només
es limita a oferir sol i platja als
seus visitants sinó que ens sor-
prendrà amb una gran oferta tu-
rística tant cultural (no en va és
coneguda com la Vila d'en Pau
Casals), com gastronòmica, de
lleure...
Precisament al voltant de la figu-
ra d'aquest gran personatge
històric català, hi trobem la seva
casa nadiua, l'Auditori Pau Casals
1 la Vil·la Casals. A la Casa Nadiua
Pau Casals podrem veure repro-
duït amb tot detall, on va passar
els primers anys de la seva vida
acompanyat d'unes narracions i
anècdotes que es faran reviure
aquells moments amb emoció.



NOVETATS COMERCIALS

Insecticida en esprai per a gossos
Dívasa-Farmavic acaba de treure al mercat Taber Dog Spray Insecticida per

combatre puces, paparres i polls. El producte es caracteritza per la facilitat i la
comoditat d'ús. L'envàs en esprai, d'atractiu disseny, conté 300 ml d'insectida
molt fàcil d'aplicar pel seu format en esprai. Continua la nova línia antiparasità-
ria oberta pel laboratori amb el collaret TABERdog Permetrina. Els productes
de Divasa-Farmavic destaquen per la seva qualitat, el disseny i la funcionalitat.
Un dels compromisos de l'organització és la d'innovar constantment oferint
productes que representin una clara millora per als seus usuaris.

Affinity Ad van ce va
patrocinar Aïnara II

Amara "La ruta dels monestirs" és una competició de cavalls que
recorre diversos paratges de Catalunya. Durant deu dies del pas-
sat mes de juny, els participants van recórrer del Montblanc me-
dieval, la Ruta del Císter, la ruta medieval del Bnges.Vic.la Ruta dels
càtars, la Ruta de les ermites i Besalú. En total, van recórrer 600
quilòmetres que van tenir el seu punt de partida a Barcelona amb
una festa cultural. Aïnara s'inspira en els llegendaris raids de llar-
gues distàncies que se celebraven fa més de cent anys.Amb aques-
ta segona edició Aïnara, una travessia a cavall que combina el res-
pecte per la naturalesa, la pràctica esportiva, la relació entre l'home
i els animals, la història, la música i la poesia, s'ha consolidat com
una cita única a Espanya i a Europa. Cada equip està format per un
genet i dos cavalls que s'alternen al llarg de la competició. En aques-
ta edició, a més, s'ha incorporat una competició de canicross, una
modalitat de cursa de trineu amb gossos.

Curs de dermatologia
organitzat per Univet

Affinity Petcare va patrocinar el curs Diagnòstic pràctic en
dermatología organitzat per Univet, i que es va celebrar en la
Universitat Autònoma de Barcelona el passat mes de juny. El
curs es va dividir en cinc grans blocs: al·lèrgia, parasitología, en-
docrinologia, microbiologia i histopatologia.Va tenir com po-
nents a especialistes com Lluís Ferrer, Jordi Cairó. Dolor Fon-
devila.Mar Bardagí,Xavi Roura,Glòria Pol i Pilar Brazís.A aquesta
primera edició van assistir 50 persones, procedents de tot Es-
panya, que van valorar la formació com molt positiva. El con-
tingut pràctic de les xerrades i la varietat dels casos clínics pre-
sentats van ser el motiu d'intenses discussions de caràcter clínic.
L'objectiu de la formació era, sobretot, oferir un enfocament
pràctic dels resultats de les proves de laboratori perquè l'es-
pecialista pogués obtenir la màxima informació.

Per a gossos en
edat madura

Eukanuba va llançar el passat mes de
juliol una nova varietat de pinso basat
en el xai i l'arròs com elements princi-
pals. Aquest producte s'engloba dintre
de la linia Mature (per a gossos d'entre
set i deu anys). Els gossos en edat ma-
dura experimenten una sèrie de canvis
graduals que afecten a la seva fisiologia
i metabolisme de forma tan subtil que
els seus amos no solen percebre'ls. So-
len presentar una tendència a la so-
brecàrrega que afecta les articulacions.
També solen tenir problemes buco-
dentals i problemes a la pell i caiguda de
pèl.Tots aquests detalls poden comba-
tre's amb una alimentació adequada a
l'edat de l'animal.

Nova presentació de
Hipramix-amoxi

Hipramix-amoxi (amoxicilina al 5% en
premescla medicamentosa) ja està dispo-
nible en sacs de 24 quilograms.Aquest nou
format reemplaça l'anterior presentació
de 25 quilograms i suposa un avantatge en
el maneig de la premescla ja que permet
aprofitar tot el contingut del sac després
de medicar 4 T de pinso a la dosi reco-
manada (6 kg/T).



La guia práctica
La informació dels proveïdors del sector veterinari, al seu abast
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Avid Microchip de España, S.L
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ASSEGURANCES

Agrupación Mutual Aseguradora
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08007 Barcelona
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ANUNCIÏ'S A
VETERINARIS

54 19 40
omercial@grupoadi.com



Compte corrent o d'estalvi,
personal, familiar o professional

Per tal que li surtin ls comptes
Un compte a la vista, sense comissions ni despeses d'administració, que li permetrà accedir
a un conjunt de serveis gratuïts i a descomptes exclusius.

TecnoCompte és un producte que
s'emmarca dins de l'acord de col·laboració
amb el Col·legi Oficial de Veterinaris
de Barcelona.
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En la meva empresa ens vam proposar reduir la
sinistralitat laboral implantant la cultura de la prevenció,
oferir una assistència sanitària de qualitat als nostres
empleats i disposar del millor suport per a resoldre amb
eficàcia els tràmits administratius. Estic satisfet d'haver
pres la decisió encertada.

www.asepeyo.es
902 151 002
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