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la alimentación del gato esterilizado

ADVANCE Cat Sterlilízed es la nueva

solución universal para la alimeii

delosgatO'. 'los cuya fórmula

ayuda a controlar los trastorno

: nales en estas mascotas.

ADVANCE Cat Sterlilized previ-

obesidad sin disminuir la masa muscular,
! el riesgo de cálculos urinarios y

mejora la sensibilidad a la insulina.

Aporte reducido de energía

metabolizable

Elevado contenido en fibra

Menor contenido total en hidratos

de carbono y cebada como fuente

de carbohidratos de liberación lenta

Ingredientes que favorecen la diuresis

y un pH adecuado

Con glicosaminoglicanos que ayudan

a inhibir la agregación de cristales en

la orina

Desde la esterilización hasta los 10

años de edad
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La revista no comp. i
necessàriament l'opinió
expressada pels autors
dels diversos articles

El paper, la feina, la
normativa i l'instrumental
veterinari evoluciona

T nis cus adonem tinc la veterinària evoluciona d'una manera gairebé vertiginosa. I es no-
ves tecnologies han representat una revolució en tots els camps: de la ciència, de l'empresa,
de l'Administració1... res no ha quedal enrere i, per suposat, la veterinària no n'és una ex-

cepi ió, 1 .i diagnosi, ois tractaments, la cirurgia tenen ara unes eines i unes solucions que fa poc
més d'una dècada ens semblaven gairebé impossibles. 1 lem parlat amb veterinaris jubilats, d'altres
que ponen més de vint anys treballant i d'altres que realment o relativament punen pot temps.
Gràcies ;i ells hem arribat ;i una conclusió òbvia però indispensable per mantenir-nos ,i l'última
moda: l'actualització permaneni dols equipaments milloren els nostres serveis veterinaris i el nos-
tre posii ionament. Al mateix temps ha deixat sobre la taula un altre component que trac tarem a
Li revista pròximament: la veterinària porta un aspecte empresarial gairebé ineludible. No iots els
veterinaris porten el seu negoci o son empresaris, pèro sf que hi ha una mancança d'aquests ;i la

professió: no coneixen realment Li connexió que es manté amb
el món de l'empresa. El paper del veterinari com a empresa
n o assessor empresarial v;i mes enllà de les seves funcions com
,i metge d'animals. Potenciem-ho.
Un iilire canvi que viurem recentment es la imminent apli
i a< ió de la nova I lei del medicament. Ja s'ha aprovat, però
encara ous queden molts dubtes. Nosaltres, com ;i professii i

n.ils, tenim molies preguntes: Podrem aplicar les dosis segons el criteri veterinari o ens hem d'afe-
git ;i les indicacions del prospecte, tol i que sabem que no son los mes encertades? Serà possible
ui Nit:, ir un medicament aproval en un ah re pafs de la I In ió Europea.' Ara és el mon ien i de portar
les nosiies necessitats per a la prescripció, peral detall de la presenpeio. Però, sobretot, hem de re
calcar una cosa: la farmaciola veterinària ha d'estar formada pels medi< aments que ne( essitem per
a l'exercici professional. Envieu al COVB los vostres inquietuds, els vostres dubtes, les vostres ne-
cessitats com a professionals. Entre tots hem d'a( onseguir una redacció del reglament de prescrip-
( ió, dispensat io i ÚS dels medieamenls veterinaris que ens permeti fer la noslra feina.
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MA DEL MES

Viatge a través de Y instrumental
veterinari de tots els temps
Els canvis que ha sofert l'instrumental veterinari al llarg dels anys
han estat ahundants, sobretot amb la digitalització de les tecnolo-
gies. L'exposició de Lluís Vila Quera i de Lluís Vila Camps a Vic
ens mostra les diferències entre el material d'ahir i el d'avui

A. GÓMEZ. ó, H.FERNÁNDEZ

L
;i professió veterinària i l'ins-
trumental necessari per exer-
cir-la han canviai al llarg del
romps. Els requeriments amb
què es trobava aquest pro-

fessional als inicis eren mi ili diferents als
d'avui. A I \ I ho mostra l'exposic ió "Ma-
nescalia Albeitería", que alberga mate-
rial veterinari dels segles w i i , xvw i \ i \ ,
organ i t zada p e r L lu í s Vi la Q u e r a i Ll ins

Vila Camps, veterinaris de professió i

amants de la col·lecc ió de peces gairebé
desconegudes. I a mostra va romandre
oberta tins al passai 8 de ¡uny a la Sala
Sert de l'edifici El Sucre de Vic.
"1 .1 majoria de peces tenen relació amb
el i avall, ja que en aquell temps era una
de les poques sustentat ions per viure de
m o l t e s f a m í l i e s " , c o m e n t a I l u i s V i l a

Quera. "Fins fa 70 anys, la veterinària
era < avall. Si aquest animal mona, tam-
bé ho feia tota la i.ivi", afirma.

Al Lluís, veterinari de la sanitai públi-
ca, li apassiona col·leccionar instrumen-
tal i bibliografia veterinària. "Nu tinc

cap peça preferida, trobar-ne un nou lli

bre ii alrre material és un gran estímul

per a mi".

CENTENARS DE PECES
La col·lecció dels dos professionals cons-
ta de Í00 peces, tot i que només se'n van
poder contemplar una cinquantena a les
vitrines d'El Siu re. |l l( S de pee es de loes

per a la fornal (1800), ¡oes d'estilets i
hi..rurb de hut xaca (IR50), JOCS d c(
amb èter (I R90), d'odontologia per a
valls (1700), ohrehoques (IH70) i i
crmcopis (1R50-1900), entre d'altr
ocupaVl'1l part de la ~ala. A l';¡!tra, In hi
via una hihliogra(ia molt apreciada p
dos c ol·lccc ionistes. (Compendis d ' ¡
tomia de c<\Vall l de vac a, Medicina, ci-
rurgia I e~p,lrgirta (1709) i un tr;¡ct< l I

podologia de cavall, que havia de ser es
iikliai pels joves que volien ingressar a
l'escola de cavalleria francesa, al cos mi
litar, són algunes de les joies de l'expo-
sició.

"Trobar llibres d'abans del IdOO és real-

ment moll difícil", explica Lluís Vila.

"Fixa't en el tractat de podologia", ens

diu mentre ens mostra el llibre, que està
elaborat amb una perfecció gairebé
mil·limètrica. "Ili ha totes Ics co
(ions que s'havien de fer a l'animal peí
què camin6, per a cada l'l'U, l'ad "
es,xera, en . Ara l'S poden fn radiog
però ahans no", 'omenta : 1 I 11hel1 l

1 es peccs d'aquest" col·lecció proce
\cn de famílies que les van (edil als dos
veterinari>. "Moltes stín de la R i h e
l'Ehre, perquè :dl: In havia moltes mu-



La veterinària ha can-
viat i els especialistes
s'han d'adaptar a les
exigències d'un mercat
amb mes competència

les i ferreries; cambé de C iirona, > om la
famflia C claveguera o d'altres com la Pu-
¡olar, Viñas i Vila, Martí < !asas i La d'Al-
fonso del Valle, als qui estem moll agraïts.
També a Jaume Solà i ¡atalà, veterinari i
metge". Fotes han fel i fan possible la
construcció d'aquesi petit museu parti
cular amb molta història.

AL SEGLE XX
"Quan van aparèixer els tractors, os va
pensar que desapareixia la veterinària",
comenta Lluís Vila. Afortunadament, no
ha estat així, però s'han viscut molts < an
vis. Així ho creu Francesc Florit, veteri-
nari i president de la Federació Iberoa-
mericana d'Associacions Veterinàries
d'Animals de Companyia (FIAVAC).
"M'agradava moll la traumatologia; quan
vaig començar fa 2 5 anys l'exercíem
constantment. Però ara és diferent, Ics
exigències del mercal són unes altres i
em dedico més a la medicina", explica.
In ple segle XX i a la i onsulta del doctor
Florit, al carrer Paris de Barcelona, ens
trobem amb una altra visió de la vete
rinàna. Una visió en la línia dels espe-
cialistes d'animals petits actuals.
"Només em dedico a controlar i proi egir
la salut de gats i gossos i 11^ d'altres ani-
mals". "Tenim el material imprescindible
i no fem concessions al luxe".
Per ,lixl), en t re l'instrument divers que

posseeix Francesc Florit hi ha un aparell
de rajos X dels inicis. "Té 25 anys, però
el tenim perquè ens facilita bellugar l'a-
nimal i funciona bé."
A mésd'havei incorporal successivament
instrumental al seu consultori, com per
exemple l'aparell per netejar les dents

dels seus pacients, manté un antU equip
d'anestèsia i l'instrumental bàsic i pari
del material de traumatologia, que va ai
tualitzant.
' laus, cargols i les plaques d'un acet es-
pecial -"sempre han de ser del mateix
matinal perquè no hi hagi cap proble-
ma" -l'S trohen als sells envoltll \ 'ls
l'l'SpOnenb , complet,Iment es ter i I i t
"Fem \lna intervencilí cada tres .Sl'tma
nes o fins i tot una al mes. NIl és com
ahans que en fèiem constantment, ja )<1
érem pocs veterinaris i l'ns repartÍl'm la
clkntela".

ALGUN RECORD
De tol aquest mIg segle de vld , l
conSllltori de Francesc Florit el
veterinari ha CllnSl'rv.lI un, sèrie de
peces molt especials, dignes de ser
ohservades a qualsevol museu. Entre
,Iquestes hI ha una lupa m i c r o s u ' l P l



TEMA DEL MES

Anatomía del
cavall

eJ cavall. Topografia,

traducció i imatges de la vete-

rinària militar del regne de 8o-

biera del 1800, exposat a la
mostra de Vic.

Compendis
d'anatomia

Introducció de la tecnologia digital

les a qualsevol con-
ilta veterinària; l'equip
> bioquímica i hema-
logia i el d'anestèsia.

fabricada pel catedràtic i neurocirurgià
de I'l lospital t .'líim de Ban elona, el
doctor Bac. "Me la va vendre la seva
vídua. Tindrà uns 50 anys. Ell se la va
fabricai lent servir unes ulleres. Són
moll útils per estudiat petites lesions".
De la mateixa manera, el microscopi
quirúrgit . "destina! a qüestions de mi
crocirurgia", va ser propietal d'aquest
especialista, un dels millors al seu
àmbiï d'estudI.

AL BARRI
DIvuit ,1I1ys m ó t,lrd quc l'I doctor
FlOrit, M:lrla PI(arré va ohrlr la ,eva
con..ulta al hirri llatí de Santa C oloma
de (Jramenet. "No és un hmpital n
una dll1lGI, '<InlÍ un con,ultori, Ja qu
no obrim los 24 hores", as..enyala. LI
MMt:l, ,arago~..ana I IIlcenLiad¡¡ l'any
19H9, treh,ll1a amh un altre veterinari,
el Xa\l, ducs auxiliars vetel'ln~ries i
una perruquera en ,lquesrn con,ulta i
botiga Jo la Sorra d'en Mena de Sant¡¡

Coloma. "Visitem i intervenim f̂ ats i
gossos", únicament, tol i que a
l'entrada, Jos lloros donen sempre la
benvinguda als clients.
Una de les joies de la seva consulta és
l'aparell de rajos X, en el qual va fer
una gran inversió tol ¡usi quan iniciava
les seves primeres passes professionals i
que segueix tutes les revisions i
mecanismes burocràtics. "Diria que pel
seguiment constant que se'n ta, seria
l'apnrell que l,ll'nys prohlcmes podr
donar aquí", 'lfirm;
Més t<Hd, la Mana va adquirir l'apar
de hloquímiLa i dos anys després, el
d'hematologia per tenir una visió m
general i ,llleugerir la feina. "Ten
moira cura del material, tot i q
1'<lnem renovant quan és nece~sa
afirma.

D'altra h,lI1da, comenta que "els casos
Stín m é s o m e n y s s i m i l a r s i q u c e l s qu
no es poden atendre, com la trmlll
tologia o casos més específics", els

envien "als hospitals o cení res especia-
litzats que hi ha a prop", argumenta. La
Maria polia més de 10 anys a Santa
Coloma i s'ha guanyat els veïns i la
clientela de la zona. "Els veus a diari,
els coneixes i també una mica les seves
històries", explica després de parlar
amb un veí que fa poc va perdre el seu
k'os. Es una altra cara de la professió: el

tracte amb la geni i el creixent scnli-

nii ni de pertinença a una gran família:
cl barri.

HOSPITAL DE REFERÈNCIA
LI Clínica Ars Veterin¡¡ria de f h
lona és un dels hospitals veterinari en
funcionament Ics 24 hores des d la
més de 20 anys i coneguda, t a m h

perquè dispos¡¡ d'¡¡lguns Iels esp
listes més imp(lrt,lI1ts del p'lís. El s
clients hi van des de tot'$ Ics ciutat i
pohlacions per tr<lctar de solu"iollar els
prohlemes de les seves m,lscotes, no
gossos i g,1ts. Així ens ho expli



Bibliografia Microscopis
d'ahir i d'avui

Higiene dental

Equip bàsic de
cirurgia

Daniel Sánchez, veterinari del centre, animals exòtics. Per ;i això, hi ha un cas extraordinari, perquè li li" van
"Hem tractat algun cas de fures, però de hospital ;i Badalona especialitzat a i demanar a un especialista. No és gens
manera molt esporàdica. De fet, no aquests. Si és ceri que un cop vam freqüent", explica,
tenim els coneixements per tractar operar un tigre del zoo, però va ser un Ars Veterinària està especialitzada en

neurologia, cardiologia i medicina
intern:\. En tot,ll, hi treballen 18
veterinaris i 10 auxiliars.
Així m:lteix, el centre eSlii diVidit en
quatre plantes. A la inferior hI ha les
consultes I a la suhterr;mla, lahorator\s 1
la sal.I d'hospiralit:<lci,\ que d(ma L<lhud,l

:1 uns 15 pac ients.
"l lahltualml'nt, tenIm una mltJ .ma de
\'uir ()pl'\'acions diiiries. LI maJ(lria, de
teixits tOll", traumatologl;l o neuro
cirurgi:l, Als hospirallt:ars, se'ls \'isit;l tres
cops al dia, i pl'llCUrell1 treure'ls a passejar
pel jardí hahltu:llment". C Òhvt;lInent, Ars
Veterin;lrt;l disposa de m<lquiniiri, l
equips que no [l'nl'n cahud<l en una
consult<l.
E( ògrafs, ele< tromiògrafs, més quirllfan
instrumental per U-r endoSlòples I a l t
d'l'spe dfks s¡Ín algullS dcls Sl'US u 1 ursus

^ ^ ^ * *

Equip de cirurgia bàsic
a qualsevol consulta
veterinària
Maria Pifarré, veterinària d'a-

nimals petits, ens va mostrar

una per una cada peça d'un

equip de cirurgia bàsic (foto-

grafia). Des dels mosquits, els

diferents tipus de tissores, pin-

ces, la sonda de canalada, etc.

formen part del seu material

imprescindible en una opera-

ció."L'ordre és molt important

i també una qüestió molt par-

ticular de cadascú", comenta.



TEMA DEL MES

L'ENTREVISTA
MARIA PIFARRÉ
Veterinària d'animals petits

"Les noves tecnologies han agilitat molt la
feina. En minuts, podem tenir els resultats"
Mana Pifarré, veterinària d'animals pelits, dispo-

sa d'un petit consultori a Santa Coloma de Gra-

menet que gestiona des de l'any 2001 ."Els inicis

sempre són difícils", sosté Però la Maria sempre

ho va tenir clar i va voler que la veterinària fos la

seva dedicació.

Sent de Saragossa, per què vas venir a Barcelona?

Vaig • i de Sa-

y 1989 i vaig tenir l'oportum-

fer pràctiques en un hospital de Barcelo-

mb el doctor Luera. Com que em va a

molt com funcionava la veterinària aquí, m'hi

vaig quedar fent urgències.Vaig estudiar un post-

grau ! ir al: Estats Units. Quan vaig

J!, veient que no hi troba lig tro-

bar un senyor que traspassava el ;eu local, i ¡un

mi muntar el negoci.

/ després el vas continuar sola.

: va decidir ser mare, i jo vaig contmuar.Vaig

comprar un local dos números més a baix del

oloma des del 1993.

"Els inicis són difícils.
P r 1l1Ulltar una consul-
ta, et trobes que desco-
neixes del tol el món
empresarial"

Respecte al material, en què vas rnvert" primer?

I i" imei que V.llg com| i l'oftalmos-

COpi, perquc a la meva SOCla I a mi ens ,lgl

lquest camp, Despres, ja sola, el m l

ClO)COpl Per'à, quan comences, e trobes que

om vi desconeixem del tot el món

empr'('s,Hl.11 De fet inverteixes pel necessltdt, ni

t h o per¡se< Per -exemple. necesslt.lva el m l

IOSCOpl pel mirar citologies I lesions. I mel

comprar. Amb el pas del temps, tot i que tens

moltes despeses, ja que una societat és difícil de

portar el que fas amb els beneficis és reinvi ¡rtiï

De tots els aparells, quin creus que és el que més

beneficis t'aporta?

L'aparell de raios X m'ha aportat molts benefi-

cis, sense dubte, però el de bioquímica i he-

matologia, que vaig • omprar dos anys més tard

que l'altre, proporCIonen molta Iapldesa a la fei-

na. Dc vegddes penso com he pogut tl'eballar

fins avuI sense determln,ldes coses. Des que valg

començM he Vist entr.lI les noves tecnologies a

la nostla felnd I és extr'lol'd,nan. Pots envial o

r'ebre resultats d'analltlques per con'eu electr'ò

nlC, donar un resultat a l',lmo 0n mlt)a hora, etc.

És magnific! E:n 13 anys, l'evolució ha estat in-

crelble.

Potser les noves teenolgres nan signif¡cat un in-

crement de la clientela?

Tenim més clients des que no treballo sola. Des

que comparteixo la feina amb el Xavi, l'altre ve-

terinari, i les .u i-har,. Abans no te n'adonaves,

però la ventat és que jo estic més tranquil la en

la feina que faig, i això és el més impoi tan1 Lafei

na es fa ràpidament, és cert De fet, amb la

nologia, treus més rendibilitat No hi renuní MI ia

Conserves alguna peça o ema més antIga?

L'Instrumental qUIIl.Jrglc bàSIC el tinc des des

meus IniCIS, des de la facultat. Ls clal' que el *.»;•

l 'nov.ml. Pel'ò és el mate

A part de l'oftalmologia, cirurgia si és necessària

què més feu a la consu

NOI'm.llment, tenim C.1SOS de castr'¡Clons. i iruí

ii lital I ul lnànd. IntervenCions d'altres tipus,

si són neceSSdnes, medicina Intema preventlvd.

Inte/'vnC/ons odontològiques,

Tr.lCtem de romentar unac ultura d'hlglene

veneló dent,ll.
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.ALS DE COMPANYIA

El veterinari d'animals de
companyia i la salut pública
Es important que siguem capaços de prevenir sonso espantar, mit-
jançant una formació correcta dels propietaris de gossos i del públic

JAUME FATJÓ; M A R T A A M A T ; X A V I E R M A N T E C A . Servei d'Etologia Clínica. Hospital Clínic Veterinari. Facultat de Veterinària. Universitat Autónoma de Barcelona

D
e, dels sous II1ILi, a
E....panya, al principi de la
dè'¡¡Ja passada, l'ernlngla
clínic<1 veterin;lri.1 no ha
deixat de créixer i .Ivui és

reumeguda com una espeLialirar més

din, de la pr:iCtlC1 clínlcl. La tnrm'KIlí
Jcl veterinari en el camp lk l'ernln g l a clí-

nica i 1.1 proteo ió animal re,¡dr" m.pres-
L1nllthk, nI) nomé, per la ,eva ve";1I1t
i Ifnica, sinó també per la seva implU ai LI

10

en Jos aspectes relacionats amh la salm

púhlic,¡: el:, accident, per mossegada
I1111a i la rel,l'ió exi,tent entre el mal-
tract<lll1ent l.kls ,mim"ls i la violència

domèstica.

Els accil.knts per mossegada s!Ín freqüent,
i poden ,er comidef<llS el risc sanitari

princip.¡1 associm. ¡ la tinen\~l d'un go
Tot i que no l'S di...posa de dades cpide
miològiques a esc1!;1 nacional, ks conclu
sions del, pocs c-siuilis d':lmhit local o

rl'gion:d duu, a terme a Espany:1 coinci-
deixen, l'n línie, general" :lmh l'Is e!:¡ho
rar, a .¡Itre:; païso:; (Kew.ter i :dUT:;, 2005;

I : 1 1 1 re" 2006).

En relació amb la gcnètiC:1 del gn:;, un
dels :¡,pecte, més controvertits de la

qliesti<í, no semhla quI.' hi hagi una d ln1
predi,posici6 ci· m\~¡ si l'Is accidents peí
lossegad" e,consideren towlment, sen'e
tenir en UlIllpte la :;eva gn¡vetm (Palalio

i al lre" 2005).



L'anàlisi del i ontext en què tenen lloï les
agressions inJiea que la majoria succeei-
xen ;i l'habitatge del gos i cap als seus
propietaris, II sector de població més
iii (tal és l'infantil, no només per la fre

qüència, sinó també pet la gravetai dels
accidents (Palacio i altres, 2005).
L'actitud del veterinari davant l'evidèn-
cia d'un comportament agressiu en un
uns és fonamental en la prevenció d'un
possible aa ¡dent.

Qualsevol veterinari clínic hauria Je Jis-
posar de la formació necessària o Je la
col·laboració d'un col·lega capaç LIC
caracteritzar la conducta agressiva Jel L;OS
i avaluar-ne la potencial perillositat. En
aquest sentit és important recordar que
agressivitat i periliositat no són termes

equivalents, i que la majoria de casos d'a-
gressivitat canina pot set tractada sense
que això representi un risc important per
a la salm de les persones. En un moment
en què des d'alguns sectors s'ha pretès
estigmatitzar el gos, per la seva potencial
perillositat, és important que els veteri-
naris especialitzats en clínica d'animals
de companyia siguem capaços de prevé
nir sense espantar, mitjançant una forma
ció correcta <.Uls propietaris de gossos i
del públic en general.

Des de la dècada dels vuitanta s'ha esta-

blert una correlació epidemiológica
directa entre el maltractament físic als
animals i els episodis de violem 1,1 di imès
tica cap a Jones i eap a nens (Merr-Pere:
& Heide, 2004).
Segons sembla, el rol de dependència i
d'indefensió que assumeix el uos dins de
l'estructura i la jerarquia familiars el situa
en una posició semblant .i la del nen petit
que pateix maltractament per pan dels
seus progenitors o a la Je la ilona que es
maltractada pel seu home. Així, es pol
ilir que allà on v's troba un ^it maltractat,

trobarem, amb una probabilitat elevada,
uu.i dona o mi nen maltractats (ASÍ ione
i Arkow, 1999). Per això, més enllà de les
consideracions necessàries relacionades
amb el benestar de l'animal mateix, molts
especialistes pensen que qualsevol
evidència de maltractament a una mas
cota s'hauria d'interpretar com un possi-
ble indicador de maltractament ,i les pei
sones, i que, per tant, s'hauria de pos. n ni
coneixemenl de les autoritats sanitàries
per a fer un segui meni i una anàlisi a Ions.

l.mi l'evidència Juna actitud potenc i.il
ment perillosa en uu IM>S, espec ialment si
conviu amb un nen, com la sospita d'un
l'osslhle m,dtr;¡l\ament a un ,1I1Im.1 1
companyia plantegen la qüestió de la iev
pons,lhilit;¡t i l'ohligació del vl'tL'rtn;m
d',lCtuar, en 1';lIllllit de la saluï Pl'lhItL;¡,
com un: ! extensil'¡ de l'Admtnlstral lo
SI hé des d'un pum de vista ètk la LJCll 'st

en opinió dels autors, no admet discussió,
de, d'un'l perspectiva l"trtetaml'nt legal
genera un dehat més profund. En medlClI1a
hum;¡na hi ha un reglamcnt L'Spl ' l diC
estableix l'obligatorietat, tanl als unires
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públics com als privats, de denunciar qual
sevol evidència de maltractament ml,nuil.
Ni> obstanl això, en medicina veterinària
no In ha encara una reglamentació
paral·lela, fonamental segons la nostra opi-
nió per legitimar i ¡ustificai l'actuació del
veterinari en els supòsits esmentats. Per
exemple, una possible denúncia o notifica-
ció .1 Ics autoritats duta .1 terme pei un
veterinari podria entrar en conflicte amb
la llei Jc pmtec (ió de dades, sobre la qual
s'ha parla) tanl durant els últims anys.
1:1 veterinari especialitzat en animals de
companyia desenvolupa un paper fona-
mental i-n diversos aspectes relacionats
amh la salut pública, en especial Jel sec-
tor infantil Jc la població. Nu obstant
això, l'cl 11 à< ta d'aquesta i ontribuc ¡ó exi
geix, en primer lloc, que el nostre col·lec-
tiu prengui plena consi ièm ia de la seva
responsabilitat en matèria de salut públi-
1 a, 1 en segon lloc, que les diferents admi-
nistracions 1 associacions professionals
proporcionin els mitjans malcriáis i el
mar< legal necessaris per dur-la a terme.

Asctone, R R., Arkow, V. (1999) ( M l
abuse, domèstic violence and animal abuse:
Lrnking tfie ardes "/1 ampassion for prevención
and intervención. West Lafayette, A: Purdue
I tniversity Press.
Keuster, I. D., Lamoureux, |., Kahn, A.
(2005) Epidemiolagy o) dog hites: A Belgian
experknce 0/ carme behaviour and publk
hciïhh cancems. Veterinary Journal (en prem-
sa).
León, M. A., Palacio, J. L, García
Belenguer, S. L. (ICOii) Agresividad('aniña:

Epidemiología en \a í 'omunidad Valenciana e
Implicación de fas NiMonas Serotorurv
Tesi doctoral, Departament de Medicina i
Cirurgia Animal, Universidad Cardenal
I lerrera ( El I, Valencia.
Merz-Perez,L, I leide. K. M. (2004) Antmd
cruelty: Pathway to violence agamst people.
Walnut (jcek, (:A: AltaMira Press.
Palacio, J., L·ón, M., (¡arcfa-Belenguer, S.
(100^) Aspectos epidemiológicas de las morde-
duras caninas. ( ¡ a c e t a S a n i t a r i a , I C H1) , pau .
5 0 - 5 8 .

12



L'OPINIÓ

Des de quan la col ·Iaboració conjunta
s'anomena 'intrusisme professional'?

MARTA BALDÉ IBÁÑEZ
Col l

El col lectiu veterinari ens queixem quan altres professionals
actuen conjuntament, perquè nosaltres som incapaços d'or-
ganitzar-nos (recordeu la polèmica Llei del medicament en la
qual els farmacèutics ens v?n donar una lliçó?).
Sóc una veterinària col legiada a Barcelona,especialista en ani-
mals petits i exòtics, i amb un particular interès en l'etologia i
l'educació canina.Tinc la gran sort de comptar en el meu equip
amb un educador caní que porta darrere seu l'experiència ad-
quirida d'l I anys de dedicació a l'ensinistrament, un reconei-
xement oficial com a ensinistrador caní per part de la Gene-
ralitat de Catalunya, un màster en psicodiagnòstic i intervenció
clínica i educativa canina (impartit per un psicòleg... de medi-
cina humana! Un altre cas d'intrusisme professional?),assistència
a nombrosos cursos, xerrades i seminaris sobre educació, en-
sinistrament i etologia, membre de l'associació catalana de pro-
fessionals del comportament cani.Aquesta darrera associació
es va fundar amb l'objectiu d'unificar criteris.de promoure la
col -laborado entre tots els professionals que, d'una manera
directa o indirecta, estan relacionats amb el comportament
caní, i que a més, organitzava les seves reunions periòdiques a
les instal lacions del mateix COVB (desconec si actualment
es continuen reunint al mateix lloc), en un intent conciliador
d'acostar posicions ¡ de crear un organisme representat per
totes les vessants del comportament.

Doncs bé, ens vam apuntar, després de pagar la quota corres-
ponent, a la monografia organitzada pel COVB, després d'ha-
ver fet la petició al Col legi ja que, tot i la seva formació, ell
no és veterinari. Després de la primera sessió, i per la queixa
totalment injustificada d'un company veterinari, se li ha prohi-
bit l'entrada a la resta de sessions, i s'ha qualificat la seva presèn-
cia d'intrusisme professional.
Vull aclarir que jo he assistit a diverses xerrades i seminaris
que s'han impartit sobre noves tècniques i mètodes aplicables
en educació i teràpia del comportament, dirigides inicialment
a ensinistradors, però també a qualsevol persona interessada
en l'etologia, i sense vetar l'entrada a ningú, i en les quals he
après molt.
Quantes vegades els propietaris de gossos han desfilat per di-

ferents consultes veterinàries amb un problema de conducta
que no ha estat mai resolt satisfactòriament fins que s'ha tro-
bat amb un company que li ha recomanat sacrificar l'animal?
Cada vegada hi ha més propietaris disposats a pagar el preu
d'un especialista perquè li resolgui (o sí més no, li diagnostiqui
i li pronostiqui) una patologia comportamental, i també cada
vegada hi ha més professionals preparats per atendre aques-
ta demanda, però no tots els veterinaris podem ser etòlegs,
perquè cada cop ens estem especialitzant més.
Tinc prou respecte pels meus companys de professió com per
no criticar-los ni menysprear-los per actes clínics incorrectes
o senzillament per treballar d'una manera diferent a la meva,
però aquesta queixa d'un col lega em sembla injustificada i
crec que respon més a un cas d'enveja professional que no a
un veritable cas d'intrusisme.

Què en trauríem si,en comptes de negar rotundament els co-
neixements que ens poden aportar altres professionals del
nostre mateix sector, ens dediquéssim a compartir i intercan-
viar coneixements, complementant la nostra formació i ofe-
rint als nostres clients una altra solució, un punt de vista dife-
rent i un millor servei?

Al cap i a la fi el nostre pacient en sortirà beneficiat i possi-
blement la nostra buocaca també.
Aquest escrit pretén ser un crit reivindicatiu al company que
rebutja la col -laborado interprofessional i una queixa pú-
blica a la Junta del COVB, a la qual demano que reconsideri
la seva decisió de prohibir l'accés a la resta de sessions del
monogràfic.
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Confirmat: el sarcoma de Sticker és transmissible

Un grup de científics del University College de Londres (Regne Unit) ha publicat recentment

un treball a Celi que demostra la transmissibilitat del sarcoma de Sticker, tumor veneri o ca-

ní. La investigació ha provat que el càncer es pot convertir on un paràsit amb capacitat de

propagació mundial, ja que és transmissible d'un animal a un altre mitjançant les transmissions

de les cèl lules tumorals. Els científics han descobert que el tumor (CTVT) és un clon únic

que va aparèixer fa 200 anys en un llop o en una raça antiga de gossos.

Per a la conservació
del gall fer pirinenc i
I àguila cuabarrada

El Ministeri de Medi Ambient i la Generalitat

de Catalunya han inclòs una addenda al con-

veni de col laboraciò que van signar el de-

sembre del 2005 per a la conservació del gall

fer pirinenc i l'àguila cuabarrada.

L'addenda no és un increment pressupostari

(260.000 euros del Ministeri i 121.000 euros

del Departament de Medi Ambient de la Ge-

neralitat), sinó un nou repartiment de les anua-

litats. El gall fer pirinenc (Tetrao urogallus aqui-

tonicus) i l'àguila cuabarrada (Hieraaetus

fasàatus) són dues espècies de la fauna ibèri-

ca que pateixen un procés de pèrdua del seu

hàbitat natural.També estan afectades pel des-

cens de la seva productivitat i per causes de

mortalitat no natural. Segons el cens 2002-

2004. n la vessant espanyola dels Pirineus, la

població d'aquesta espècie de gall fer és d'uns

664 mascles adults, el 85 % dels quals habita

a Catalunya. En el cas de l'àguila cuabarrada,

al territori català hi ha al voltant de 65 pare-

lles. Garantir i assegurar la connexió entre els

nuclis de població i millorar el seu coneixe-

ment de l'hàbitat és una tasca molt important

per als propers anys.

A Ginebra, amb
murrio al parc

Les autoritats de Ginebra han establert que

tots els gossos que surtin a passejar pels

parcs de la ciutat, fins i tot elsYorkshire o

els Chihuahua, han de portar murrio. La

transgressió d'aquesta nova norma impli-

carà el pagament d'una multa d'entre 100

i 60.000 francs suïssos (entre 63 i 38.000

euros). La reglamentació en el cas de les ra-

ces denominades perilloses seran, fins i tot,

més severes.Aquestes noves mesures, que

tenen en compte el control de la població

de gossos potencialment perillosos com

els pit bull terrier (que no estan conside-

rats com a raça al país) mitjançant l'esteri-

lització i el control dels criadors, donen res-

posta a l'agressió patida per un nadó de 17

mesos aquest estiu.

Segon curs d'iniciació a l'acupuntura veterinària
La facultat de veterinària de la

Universitat Autònoma de Barce-

lona (UAB) ha programat la se-

gona edició del curs de postgrau

per a llicenciats en veterinària.

Són 126 hores lectives reparti-

des en set seminaris de 18 hores

cadascun.

El temari consta de: història i evo-

lució de l'acupuntura, teories clà-

siques de la medicina tradicional

xinesa, neurofisiologia i bases

biològiques de l'ACP, fisiologia en

MTC, etiologia i etiopatogènia,

diagnòstic, principis i tècniques

de tractament i aplicacions i

punts pràctics en animals petits

i èquids.

Les dates programades són: 20 i

21 arce-bre, 24 i 25 de novemb

se - d e 25 de sembrede2006, 12 i 13

de desembre de 2006, 12 i I 3 de

gener, 26 i 27 de gener i 9 i I 0

de febrer de 2007.

L'horari de classes és els diven-

dres de 10.00 a 14.00 hores i de

16.00 a 20.00 hores (vuit hores)

i els dissabtes de 9.00 a 14.00 ho-

res i de 15.00 a 20.00 hores (deu

hores).

El preu del curs és de 1.500 eu-

ros Per a més informació estan

a disposició de les persones in-

teressades les adreces electrò-

niques següents:

teresa.rigau@uab.es

fminguell@mundivia.es
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Pla 2007;2010 de seguretat
alimentària de Catalunya
El nou Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2007-2010 es caracte-
ritza per un caire global. Es traerá d'un programa que comprèn rota la
cadena de producció, des de les fases més primàries fins al consum, amb
l'objectiu primordial de protegir la salut de la població.

A. GÓMEZ. H. FERNÁNDEZ. Fotos

L
'interès creixeni de la ciutadà
nia pei l.i informació nutricio-
nal i les seves exigències peí
millorar-ne la qualitat, que
inclou conceptes com sosteni-

bilitat, ètica i la relació nutrició i salut,
entre d'altres, han dui l'Agència l Catalana
de Seguretat Alimentària a elaborar, ¡un-
tamenl amb altres departaments de la
Generalitat com el OARP, Medi
Ambieni i I lahitatge i Comerç, Turisme i
Consum, el Pla de seguretai alimentària
AV7.2O1O.

Aquest programa és el reflex de les inqme-
11 iJs de l.i població, por r;mi, dtsp '••.! d'un
plantejament global i un enfocament es-
tratègk . ¡a que per a l'Agènc ia, "un abor-
datge dels problemes de manera indivi-
dualitzada sena difícil des d'un punt de
\ ista metodològic". Tot i així, determinats
casos com les encefalopaties espongifor-
mes 1 les tox¡infeccions alimentàries es
tracten amb més concreció d'aquesta
manera, atenent a ta possibilitat d'establir
actuacions específiques. El pla s'estructura
en diferents apartats dividits en els objec-
tius 1 les intervencions d'anàlisi del risc i
en els de cooperai ió, efú ièn< ia i coordi-
nació. Per a tots aquests és necessari reco-
pilar 1 analitzar dades i disposai d'informa
ció fiable i actualitzada procedent de
diverses fonts per tal d'avaluar i prendre
decisions de gestió i de comunicació.

MES VIGllANCIA
El n,)u Pla de seguretat ll1nl'ntiirt:t prl'-
tén Impuklr I 1111110rar l'Is slstl'me, de
vigilància, sobretot a Ics fases d'anàlisi
vici \"ISc. l'er .\lXI), UIl<l de les seves tas-

ques és proporcionar informació valuosa
que servirà per elaborar eI;, perfil, dels
riscns I per Ol"ll'nwr I revisar dI' manera
periòdica les ml'surl'S de gl'sti(¡.
D'aqul'sta mancr,l, l's pOt l'st111);!r 1<1 pro-
pon ió de malalties i moris causades real-
ment per la transmissió alimentària, i es
pot cnnèixer millur els aliments i els

processos implicats i els factors associa is.
Aquesta informació ha de ser objecte
d'una anàli.si periòdica per pari dels
'Xpl'rts pl'r poder dispoS<lr d'infnrmes i
'l\lm,ln;\cIOIlS que permelin oril'ntar
les ml'surl'S més adl'q11adl's quI' s'
d'integrar en l'Is ;I\llhits dI' la gestió Í la
11 imunicació.
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La dimensió supraterritorial
de la seguretat alimentària
El nou Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2007-
2010 està dirigit a orientar la intervenció coordinada de
les administracions públiques en totes les fases, activitats
i sectors que integren la cadena alimentària. "De la gran-
ja a la taula." Però les seves actuacions transcendeixen la
dimensió nacional, i també els llocs de destinació dels ali-
ments produïts des del seu àmbit territorial. Per això, el
programa s'ha de regir pels dictàmens i les recomana-
cions d'organismes com l'Organització Mundial de la
Salut (OMS), l'Organització de les Nacions Unides per a
l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), l'Organització Mundial
del Comerç (OMC), etc. El programa també ha de con-
tribuir a millorar el prestigi internacional de Catalunya
com a productor d'aliments i destinació turística que ofe-
reix les quotes de seguretat alimentària més elevades, i
establir contactes amb productors.

Amb el Pla, a més de
trobar solucions efecti-
ves als problemes, es vol
guanyar la confian-
dels ciutadans

BENESTAR DELS ANIMALS
Entre Ics diferents qüestions que s'han
abordal en matèria de seguretai alimen-
tària, el pla l;i referència a l'alimenta< ió,
l.i sanitat i el benestar ilcls animals. Els
perills químics i biològics, com les malal-
ties zoonòtiques, són matèria del progra-
ma que considera vital que els aliments
que consumeixi la c iutadania han de pro
cedir d'animals sans, que no hagin soferi
patiments ¡nnecesaris, independentment
de si aquests factors tenen o no repercus-
sió en la innocuïtal dels productes. Aixf
mateix, i·l Reglament CE núm. 882/2004
del Parlament Europeu i del Consell de
20 d'abril del 2004, sobre controls oficials,
tracten de garantir la verificació del com
pliment de la kgislac i6 en miltL'ria de pin
'os i aliments i la normativa sobre salut
,mimal i benestai dels anim;d" unes nor
mative, que el Pla té L'n compte. Tnt i
;lixí, un dL'ls ohJl'ctius I de les Jnt<:rn'n
cions respe< te a aquesta matèria per part
d,I Pla 2OO7-2OIO, és de,envolup;lr un
in.ni normatiu adequat, t:Jcilll:lr mforma
l'ió i (onn;lCió a tots els ,ect()n" infllnnar,
sensihilitzm, promocilll1<1r les priicliques

correctes i lluitar contra l'eradicació de
malalties animals i vegetals. El programa
exigeix que les activitats de la cadena ali-
mentària es pon in a terme de manera que
evitin qualsevol dolor o patiment als ani
mals productors d'aliments, en les condi
cions adequades i complim sempre les
normatives vigents en Li matèria.

COMUNICACIÓ EN SA
La comunicació del risc en seguretai ali
mentaría sempre ha estat una matèria de
gran rellevància per a totes los institu-
cions i pendent de mulles millores, tol i
que la I'H hi ha introduït moltes refbi
mes. Malgrat els esforços, contínuament
apareixen noves alarmes socials, com la
que va aparèixer ,i la publicac ió dels infor
mes científics sobre l'aeri lamida en els ali-

ments fregits el 2002, les dioxines al
salmó el 2004 o bé recentment, amb els
successius casos de grip aviaria apareguts a
diferents pums del món Jes de l'aparició
dels pruners casos.
I .i i omunií a< ii i de ris és un intercam i
interactiu d'informació i d'opinions que
ha d'incloure l'explicat ió dels resultats de
la determinació del risc i les decisions de
gestió. No obstant això, una bona argu-
mentació i l'elecció de si ilucions efectives
no són les armes suficients per a< onseguiï
un.i 11 irnunu a< ió correcta. És imprès, m
dible, també, guanyar-se la confiança de
la soc ui,ii i peí .i això, el nou Pla de segu-
retai alimentària pretén millorat aquest
punt, entre d'altres.

I 'u.i de les mesures del projec te és fòmen
tar la participació activa de la ciutadania
i generar un debat públú quan es detecti
un problema determinat. S'ha d'assumir
el fet que les percepcions dels ciutadans
són molt difícils de canviar. Aixf doncs, a
nus de trobar solucions efectives, s'ha de
fer ile manera oberta i tenint en compte
les preocupat ions de la societat.
Por ;ii\o, los diferents institucions elabo-
raran mate1ïal inf(l1'l11;1I1I1, divlllgador i
formatiu per ele\'ar el nl\'ell de coneixe-
ments de 1.1 LIlItad.tnl.1. Tamhe, peí
fomentar el dl¡'t1eg entre k~ dderents
parts implicalles I eS[¡lhllr les h,l'>e, d'un.1
cultura Lol·kLtlva ohrlnt e'pals ade-
qU;II, com grup' de lreh;lll, f¡'lrums o
p:lgine> weh,
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por prevenir la salmonellosi de manera eficaç o fins i tot eliminar-la?
AV111( \ promou una xerrada sobre la salmonel·la amb els principals
experts en la matèria a Catalunya per revisar la incidència del bacteri

V. FDEZ. XAVI VALLS.

L
.i salmonel·la viu amb nosal-
tres i LUÍ» in amb nosall res.
No és gaire senzill eliminai
la. Es .1 tol arreu i només es
pot mantenir sota control si

es respecten les normes d'higiene més
estrictes... especialmeni ;i la indústria ali-
mentària.
Es nu dels fets L|IH' es van podei sentii
durani la xerrada de revistó ilcl bacteri.
Així li" va recalcai Ramon Porta, director
del Centre de Sanitai Avícola de
( at.ilunya. "Hi ha més de 2.000 serotipus i

¡ran variabilitat genètica del bacteri.
A mes és ubu .i totes les espè( ies animals
i, per tant, força difícil de controlar."
I •'urani l.i seva intervenció en la xerrada
organitzada per l'AVIHC (Associació de
Veterinaris Higienistes de Catalunya) al
l X3VB, Ramon Porta va fer un recorregut
per totes les situacions de contaminació
possibles i.ini a la indústria com a casa i va
posar sobre la taula situacions de risc de
contaminació diària, com és el cas de locals

que ii" arriben a assecar-se o draps que
sempre estan a mà per netejar el que sigui.
Porta va revisar també les mesures higiè-
niques que s'lian de seguir als galliners, als
establiments >le produí te final i als locals
de venda.

CONTROL LIMITAT
Com a dada destacable, Porta va esmen-
tar una de força preocupant: a Espanya
moll poques empreses fan un control de
salmonel·la i, segons un estudi en el qual
noines lian participat empreses catalanes,
el 50 % de Itos granges tenien S'¡I/lUll
enteritidis. "També cal dir que la salmo-
nel·la no sempre és extremadament peu
llosa. Altr,l\l1l'nl tots estaríem moris

tL'nint en CO\llptl' la seva alta prl '
valença."
El director de l'observatori ile seguretat
í;llil1lent;"¡ria, jllsé jU<ln Rlldrígue: jerez, va
anlitzar el comportament dels i onsumi
dors. "El pmhlema no és 1:1 s<llmonel·la, ja
que Clll1\Ili, amb l'home des del l'rinllpi

del temps, •.! pniblema és la manipulac ió.
Els consumidors demanen un nivell de
frescor i ada vegada més all i aleshores cl
perill i> multiplica. Un aliment és nus
perillós si és cru i moll fresc. Rodríguez
Jere: va comentar que "la tendència
actual es transmetre la responsabilitat al
consumidor. Als Estats Units i al Regne
Unit apareix als envasos la informació de
rist ni.ii ¡onada amb aquestes condicions.
II consumidor se'n fa responsable quan
compra i consumeix el produí te".
En la xerrada les Maria Rusa Sala, respon
sable de la unitat de vigilància epide-
mlol¡')gicl de la regió centre de Cmnlllnya,
va explicar les l'stalísl iques. Enire el 200 ,
i el 2005, en aquest p,lis l'S V;\I1 prmluil'
I.4H'.975 caSl)S d, lox iinfl'ccions ali-
\ent:lries per salmonel·la en 7H hrols
epidèmics. La majoria de t asos es va loca
lIit:;lr a l'àmbit familiar (47 hrots, el que
rq'resent,1 el 60 % dels ,1f'ccUlls) i a ;1 l a
tauració (18 brots i|iic ateeten el .! i %
dels intoxic lls).
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La carn amb certificat
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat avui al BOE (Butlletí Oficial de

l'Estat) una ordre que estableix el procediment per emetre el certificat sanitari oficial d'ex-

portació de carn i productes carnis. El certificat, únicament per a les competències del Mi-

nisteri, es basa en les declaracions dels operadors de les empreses alimentàries i en l'a-

plicació del principi de la seva responsabilitat. Aquesta és una de les bases de la nova

normativa comunitària per a la higiene dels aliments.

Ecològics només

Des de I'l de juliol ja no es comercialitzen produc-

tes amb la marca b/o o eco. Aquestes denominacions

ara són exclusives de les produccions obtingudes

mitjançant el desenvolupament ecològic segons la

normativa comunitària RD 1614/2005.

Aquesta nova normativa dóna resposta a les neces-

sitats sorgides per a les interpretacions dobles de les

normes de producció ecològica.

L'agricultura ecològica ès un sector regulat per la

Unió Europea des del 1991 i estableix un marc har-

monitzat per a la producció i el control dels pro-

ductes agrícoles produïts de manera ecològica.

Noves mesures per al benestar anima

Espanya ha defensat davant la Unió Europea la necessitat de tenir un assesso-

rament científic a l'hora d'analitzar les mesures de nova aplicació en matèria

de benestar animal. Entre les iniciatives assenyalades hi ha l'increment d'infor-

mació als ciutadans.

Polònia estudia Espanya en seguretat alimentària
Tècnics polonesos han visitat recentment Espanya per informar-se sobre la gestió

de la seguretat alimentària, la lluita contra la malaltia d'Aujeszky, la formació vete-

rinària i les diferents bases de dades. Els tècnics del recent país comunitari estan po-

sant en marxa les instruccions i recomanacions de la UE en control de dioxines en

pinsos, condicionalitat i control.

U-B Universitat Autònoma
de Barcelona

Jornadas Internacionales de Cirugía Veterinaria
Barcelona, 11 y 12 de Noviembre de 2006

l'i'i|ui'i*ins Animales Animales Exóticos

Cirugía maxilofacial
Tumores orales

Técnicas analgésicas en
pequeños animales
Anestesia en pacientes
críticos

Cirugía del tórax

Cirugía palpebral
Cirugía y Patología de la
córnea

Cirugía abdominal en hurón
Cirugia en reptiles
Cirugia en conejos
Cirugía en conejos

Odontología del conejo

Esterilizaciones en diferentes
pequeños mamíferos

Procedimientos avanzados
• Cirugía de tráquea en

serpientes
• Timomas en conejos
• Cirugía torácica en aves

Lesiones articulares en caballos
de alta competición

Lesiones en el dígito del caballo

Lesiones de cuartilla y menudillo

Importancia de la lesión de
hueso subcondral o cartílago

Lesiones de la parte proximal
de la extremidad en caballos
de competición

Tratamientos en la enfermedad
articular

Hasta 01.10.06 A partir 02.10 06

200 euros 240 euros
(incluye comida) (incluye comida)

_Contacto e Inscripción

www.secive.org
felix.garcia@uab.es
asiul.chacaltana@uab.es
935811512

Cllff Swanson, Director of Anesthesia
Services. N.C. State University

B. Duncan X. Lascellos Assistant
Professor, Small Animal Surgery. N.C.
State Universlty

Mlchael Davldson, Director ol
Veterinary Medlcal Servlces. Professor
Ophthalmology. N.C. State Unlverslty

Avery Bennett, Stafl surgeon for Bay
Área Veterinary Specialists in San
Leandro, CA, USA

Mlchael Mlson. Affiliate Assistant
Professor of Department of Comparative
Mediclne, Unlversity ot Wahlngton
School of Mediclne. Surgeon at Anlm
Surgical Clínic of Seattle, WA, USA

Jack Snyder, Professor of Surgery.
Veterinary Faculty of Davis. California.

María Marsl, Departamento de
Medicina y Cirugla Equina. Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnla
Universldad Nacional Autònoma de
México. l ^ i ^ r



PRODUCCIÓ ANIMAL

El triptòfan, quelcom més
que un aminoàcid essencial
Parlem d'un aminoàcid heterocíclic (àcid alfa-amino-tata-3-indolpropiò-
tic), en què la fórmula reduïda és CI IHI :NJOJ. ES indispensable per al
manteniment de l'equilibri nitrogenat

M. TORRENT MOLLEVf Doctor en veten-

En una proteïna completa, que assegura
mantenir el creixemem normal, els vull
aminoàcids essencials figuren globalment
en i n i mínim del 6 %. I Ventre aquests, el
triptòfan es el que consta en menys pro-
porció (0,25 "o), mentre que Li fenilalani
n.i, l.i leucina i la metionina ho fan en
I'1,10 % cadascuna; la lisina i la valina, en
el 0,80 'V: la isoleucina, en el 0,70 "... i la
rjeonina en el 0,50 %.
En aquest sentit, sembla que el triptòfan és
el que té menys valor biològic, però .il
triptòfan se li confereix com diem- altres
propietats diverses, a més del creixement.
Una vaca que consumeixi una pastura
d'una concentrat ió del 0, i % de triptòfan,
consumeix 0,11 y de triptòfan/kg pv/dia,
que en tres dies serien 0,35 g Jc triptò
t;in/k^ pv, quantitat nci-^ana por repro-
duir experimentalment In malaltia anome
nada febrede b boira, els efectes de la qual
són un emfisema i un edema pulmonars

que s'originen en passar d'una pastu
ra seca ;i una de tendra o substanciosa en
boví adult (Carlson, |. R. i Dickinson, E.
O., 1978), Es considera que els nivells de
triptòfan en pastures substancioses són
suficients per produir dosis de tòxiques de
5-metilindol.

El L-triptòfan és convertit en àcid indo-
!acètic, el qual és descarboxilat a 3-metl-
Imd'll, I .Iquest, ahsorhir i mewholir:ar per
un sislema d'oxldas<I de funu ,í mixta ab
l'ulmons, pot pr\lduir neumotoxu itai
(l'ka\, I M. IC arlson, J. R.,

METABOLISME DEL TRIPTÒFAN
El rnpr,'¡fan rrl'Sl'nta en 1;1 ,eva esrrucrUr<1
un ,lIIell d'mdole a l'igual J ' l'esGHnl, pro-
,lucre de l,I seva ,Ie,cnmposicl\') f¡'llllògIGl,
C1r<1Ltenr:at per una olor fecal renetranr

(Weininger Stermiï ) El m-ARN ós el
motlle responsable de la seqüèm ia i orrec-
ta d'aminoàcids de Ics proteïnes, Cada
seqüència >le tres bases, anomenada codo,
especifica un aminoàc id particular. Només
el trtpt(¡fan i la metillnm;l e, carnc [ertt:en
per tenir un t'mic eoI,í. La que defineix el
seLl genètic é, la seqüènc.i'1 de h",es de
l'ADN d'un,1 cèl·lula (K. PeIer, ( C.
Vnllhardr i N. Schore,1994). Ll fasciïlis
eosinnfílica pndri¡¡ ser degud,l a l'existèn-
. cia d'una annm,lli¡¡ en ,1 met<lholi~me del
triptllbn, que OGI,lonaria una acul11ulacitÍ
de L-quinurenina. Semhhl tamhé l]U> l'<.:s-
c1erosi slslemi'lrica prllgressiva 6, degu
en part, a una toxicitat del triptòfan,
segoll'> una Clt,1 de l,I novena edició del
M,mudi Merk. En els gosso" de la mateixa

manera que en els humans, el triptòfan es
transforma també parcialment en àcid qui-
nurènic o àcid 4-hidroxiquinolinocarbò-
nic, i s'expulsa amb els IM rements. En l'e-
conomia animal, la transformació més
important que experimenta el triptòfan és
la SIA,i descomposició mitjançant bacteris,
amh produeei\Í d'indole. El tript(lfan 1\1I'I11a
una het,lïml que ha esmt identinead; 1 ,
1',lbtloide hipoforina, cllntingut a Ics lla-
vors de l'Er')'lhinn hyJ1ilf1hcN/

lEl seu interès en química hiol()giea 6 per-
què és l'únic derivat senzill del tript¡')bn
que hi ha H 1;1 nntumles;1. L'hipof\Jrin, 1
p»>i obtenir sintcticament per l'm:ei, í
illdurde metil, l'hidr¿'lxid sòdic i l 'alcllh
melílte 'llhre el rriptò!itn (Dr. Arthur (!.
(Juyton, 199



MODIFICACIÓ METABÒLICA
LI metabolisme del triptòfan poi sei modi
ficai en ris casos d'inflamació (Natalie
Lefloch, 2005). En una pn iva experimental
d'inflamació pulmonar (.iònica en garrins
de i IIK setmanes, aquesta Investigadora de
l'INI )RA va comprovar que el criptòfan va
set l'únic aminoàcid essencial en què les
seves concentracions plasmàtiques es van
veure disminuïdes per la inflama< ió, en
relació amb les registrades en els garrins
sans. Aquest resultat es pol explicarpei un
augmeni de la utilització del triptòfan ;i tra-
vés Je \ ies metabòliques diferents .1 la sín
tesi de proteïnes musculars. Així, aquest
aminoàcid podria sei incorporal .1 les pro-
teïnes de Li inflamació o bé ser degradat
per l'activació d'un enzim conegui com a

IPO (ijoleamina 2,ï Jioy^enas.i), hi
qual està induïda per nombrosos estats
patològics. l.:i disminució de les concen

El triptòfan és indis-
pensable per mantenir
de l'equilibri nitroge-
nat i per afavorir l'he-
matopoesi

11.1, ions plasmàtiques del triptòfan podria
afectar la disponibilitat d'aquest aminoà

(ui pi 1 l'abson ió proteica muscular i, en
conseqüència, pel creixement.

FUNCIÓ MENYS CONEGUDA
I 11 aquests prnus amb un descens de Li
concentració plasmática Je triptòfan
també està aiei cada qualsevol altra fun
ció en l,i qual estigui implicat ai|iiesi ami-
noàcid, com per exemple, la síniesi de
serotonina. I ¡iquesta hormona és pre< isa
ment la 1 .¡usa principal de la disminució
del loiisiim d'aliment, 1 la raó principal
que explica les escasses concentracions
pla'Il1:'lIlques de Iripl(l!;m del, porus ell
un esiai sanitari rnedioc re Però també es
registra una concentració d'haptoglobina
m6 elevada que la registrada en l'Is porcs
testimoni in.ih en sales netes, amb més
estimulació immunitària, que es tradueix
en un deteriorament dels resultats del
creixement, tenint en compte que la
serotonina és un neurotransmissor indis-
pensable per a la lelavk u >, la 11 nu elltm-

ctó i la son, que lé efec les c1lm:1I1ls I que

luis aquests efectes disminueixen amb la
depressió, amb la falta de benestar.
A la serotonina, les endorfínes, la dopa-
mina, etc., se les anomena hormones de la
felicitat.

EN TERAPÈUTICA
( nin a aminoàc ui essencial, és indispen-
sable per al manteniment de l'equilibri
nu rogenal. Per afavorir l'hematopoesi, es
recomana peral tractament de l'anèmia
; anèmies esplenomegàliques, leucèmies
o neoplàstiques, i en el tractament de
l'úlcera gàstrica, a l,¡ dosi diària en perso
nes de 0,10 y en injecció subcutània o
intramuscular.
En terapèutica animal, les dosis són:
C ¡ossos: 2-10 cg o 2-5 ml d'una solució al
2 % Je la fórmula racemada, obtinguda
per síntesi, que es présenla en forma Je
palletes d'un blanc groguenc, inodores,
poc solubles en aigua 1 en et,mol.
Aus: In creixement la dosi és del 0,2 "..
en el pinso. I'n aus de pi ista, Jel 0,1 S %
en el pinso.

EN ZOOTÈCNIA
II pal'er Jel triptòfan se sol valorar en l'Is
Ilim;lls jll\'eS pel guany mitjà Je pes di:ll'i
((, MLI), però, aquest deCIl' és degUI a :I
qU:llil;1I d'aminlliicid essenci;ll per la seva
a< 110 inJnvi 1.1 mitjançant la serotonina!
i, ell re;dilal, què és 1;1 serolonina' Per a
ll :ljoria d'alllors és un deril'al :lI11ÍnIC
-d'l'srruc nua 1 iclicointllll semhlanl a l'a-
drenalina i \:¡ n'lradrenalina, per la qu

cosa se la classifica com una ¡dolamina,
pero que no es pot considera! com una
hormona suprarenal perqué n^ és genera
da en aquesta glàndula endocrina.
La serotonina procedeix del triptòfan, i
és principalment a la mucosa gastrointes-
tinal, a les plaquetes i al cervell. I a sero-
tonina Je les plaquetes és interessant,
perquè en les pruneres etapes Je l'he-
mostasia ajuda a contraure els vasos san-

La serotonina gastrointestinal es forma i
les cèl·lules enterocromafines o carcinoi-
des Je la mu< osa. Quan aquestes i èl-lules
proliferen en tumors, secreten grans
quantitats Je serotonina i els efectes fai
macològics son més pronunciats. En
aquest cas, es présenla vasodilatai ió,
sufocacions i baixada Je la pressió san
gufnia; hiperperistaltisme i bronquiï
tricciï i.
Quant a la serotonina Jel cervell, no se'n
coneix encara la naturalesa. No obstant
això, se sap que els medicaments que
alteren l'hulllor, com la reserl'ma, pro
porcionen gratis quantitats de serotonina
al cer\'ell. LI sermonin; l I en ims
l'Isl111p11Ci1lS en la seva síntesi s6n presents

en elevades conc enrrac ii MIS ,I l'hipi itàlem
(WilliamS. IV, k, 1977).

PRECURSOR
11 triptòfan és un precursor Je la seroto
nina, que està Jireetamem relacionada
amb la ingestió voluntària d'aliment, i a
:dIllcsur,1 que augment;¡ la concen l r a l de
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PRODUCCIÓ ANIMAL

La producció de seroto-
nina (i per tant la
ingestió de pinso) està
influenciada pel nivell
de triptòfan a la diera

triptòfan .1 la dieta, augmenta la produc-
ció d'aquesi neurotransmissor en dife-
rents parts del cervell.
Fil triptòfan, una vegada s'ha absorbit,
circula .1 través de la sang fins a la barre-
ra hematoencefàlica, la travessa, 1 una
vegada que arriba al cervell, pateix una
sèrie d'oxidacions 1 es transforma en sero-
tonina, que és la responsable de la gana 1
de la sa,, ietat.

Per tant, és important que el triptòfan
travessi la barrera hematoencefàlica en
prou quantitai com per poder ser irans-
torni.it en serotonina.
Però aquí sorgeix un problema: Els trans-
portadors que utilitza aquesi aminoàcid
MUÍ els mateixos que utilitzen els I.NAA,
Ú sigui, els aminoàcids neutres de cadena
llarga (isoleucina, leucina, fanilalanina,
valina 1 tirosina), per la qual cosa In ha
competència entre si.
Per aquesta rai 1, les dietes altes en proteï-
na, per l'elevat contingui en LNAA,
paralicen el pas del triptòfan al cervell,
per la qual cosa disminueix la producció
de serotonina i, en conseqüència, es
veuen afectats negativament la ingestió
voluntària d'aliment 1 el creixement de
l'animal.

Per tant, com diu Marta ( Ürera, un nivell
inferior de proteïna en La dieta implica
una quantitai inferiot d'aminoàcids neu-
tres de cadena llarga al torrent circulatori,
1 conseqüentment, una ràtio Trp/LNAA
més ele\ ada.

La producció de serotonina (i per tant, la
1I1gestll1 de plmo) està influenciada pd
nl\ell de tnpt('lfan ,1 la dlew, per la pro-
pnru\i entre el triptòfan I el" aminll~(Ids
neutre" de L<lLlena llarga, I conseqüent
menr pel nivell de protelna del rinso; per
això cal considerar aquestes tres varia
bles.

M A X I I T Z A R I I N I I T Z R
t l r t a ('Irera, en A\. Tecnll\. Porc. dd
Il'hrer d'¡lquest ,1I1y, ,lhrm,1 que l'er maxi
mlt:,lr d GMD en els garrins d'entre 7 i

50 k<_: 1 per minimitzar l'índex <Je com ei
sió (K '), la rano Trp/Lys sobre la base de
digestibilitat ileal estandarizada, se situa
en el 2
Aque>t efecte, més notori en el GMD
(+9%) que sobre l'IC (-3 %), és degut .1
la major ingestió de pinso, M bé a més del
triptòfan influeix també la genètica de
l'animal, l'estat sanitari 1 la temperatura
ambiental, entre altres factors.
El triptòfan també té un papet important
en les truges, segons continua dient
Marta Cirera, ¡a que, amb uns nivells
adequats al pinso, es pot incrementar la
inge,tt,í d'alimen t I I 1 1 t n lmt twr
due, de pes dur.mi la lactació, fet que
rermet mdlor;lr la prod\lctl\'it:lI de la
truja.

Pamruch i altre, 2003, en les proves que
va cfectu:H, \'a 1110~trm que el fet d'incre-
mentar el nivell de trIrlòf:lI1 de la die!:1
de~ de 0,9 g/kg permet dbminulr un ten;
les pèrdues de pes i multirlic;¡r per dos la
qu,1J1tltat lk pinso ingent, amh <:1, av an
tatge, que alxt l L omporta. En aque,t GI"

2,I g/kg de tnrtl'lfan :l \;1 dieta equivalen

.1 ui 1.1 ràtio Irp/Lys del 23 % sobre la base
de digestibilitat ileal estandarizada.
Voldria tornar al principi d'aquesl treball
considerant que si la manca de benestai
0 els esuiïs de depressió influïssin negati-
vament en la relaxació, la tranquil·litat o
la con< entrat ió, i que aquests efe< les son
precisament els que proporciona la sero
tonina, potser la solució es també que
l'organisme animal, Ims 1 tot el de les
persones, tinguin uns nivells adequats de
triptòfan a la dieta.

1 tenint en compte la relació adequada
lrp/1-NAA, potser convingui mirar mes
el contingut de lripll')fan que el tOL t !

mll1oaLlds, I dom rreferèncl:l a Ics pro
1:1tL'ÏI1L'S I:\CIie" òrnies, d'ou, llegums i
lluna SeGI, sohre les d' cereals i veget;t!s,
que, de fel, ja s'e~r: limsiderani tradú io
n:t!ment.

I si el lript\)!:m afavoreix \'hem:!lopoesi 1
ajud:1 a comh:lIre \':morèxi:l, i la serotoni
na proporciona hL'I1estar I !'cIi- it;lI, no ohl,
dem aquest misteriós aminoàcid qu< : fa
hones 11 nu ions, s ohretot ar:1 que h1 qÜL"t
del heneslar animal és tan important.



Avantatges i obligacions
de la condicionalitat
Es el conjunt de requisits legals de gestió en materia de salut
pública, zoosanitat, fitosanitat, medi ambient i benestar dels ani-
mals, a més de les bones condicions agràries i mediambientals

A. GÓMEZ Redacció / H. FERNÁNDEZ.

T
al cora va afirmar ludith Fei
nández, responsable decori'
dicionalitai d*l Departa-
meni d'Agricultura,

Ramaderia i Pesca (DARP),
la condicionalicai comporta unes ol·ligii-
cions que impliquen també una sèrie d'a-
vantatges que donen un valor afegit al me-
di ¡nnl·iem, estalviar en adobs minerals
atesa . i gestió correcta de lesdejec< ions ra
maderes, disposar d'unes condicions del sòl
òptimes, un augment de la renda agrària,
etc. "Mentre que es garanteixi el compli-
meni de les normes, hi haurà una percep-
ció d'ajuts legítima", va afirmar.

TRES ÀMBITS D'ACTUACIÓ
El o mjuni de normes que donen forma a
la condicionalitai actuen en tres sectors:
la sanitat i el benestar animal, el medi am-
bient i Li salut pública. R.espe< te .1 l;i salm
dels animals, s'han in-
1 rementat les mesures
de protecció de vedells,
porcs 1 altres exemplars
d'explotac ions ramade-
res.

Així mateix, la normad
va obliga a proporcionar
l':llenc ió adequada al hes-
Iiar i a la seva ,llilllen[¡l-
(i,\ que els professionals
velerinaris inspea ionin
l'Is ImCl<1menls i l'Is re-
gi~.trin.

Aquesles mesun:s i d':d-
tl'l'S formen I<lrt del < a
pítol de normes de l'ilm-
bit de la salut pt'thlica,
Enire aquestes, hi ha la
Dlrecliva 96/22, a tf<lVl-s

de La qual es prohibeix fer servir determi-
nades suKstàncies d'efecte hormonal i te-
reostàtic en el ramat, a més de substàncies
agonistes en la cria de best iar, exi epte en
determinats usos terapèul ics i sempre sui a
la supervisió d'un veterinari, que ha de re-
ceptar 1 supervisar el tractament i anotai en
un registre la seva naturalesa, la dels pro-
ductes autoritzats, la identitat dels animals
tractats 1 la data dels tractaments.
Tambe es prohibeix la possessió d'animals
als quals s'hagin subministrat aquestes
substàncies >> la sortida de la seva 1 arn en
una exploració, llevat que es tingui un con-
trol oficial. A més, resta prohibit tenir .1
l'explotació medicaments que continguin
17-B estradiol o els seus derivats de tipus
èster, i fàrmacs que continguin substàncies
agonistes per induir la tocòlisi.

SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Les normatives referents a la condicio-
nalitai estableixen mecanismes de lluïm

contra la febre al tosa, la febre catarral ovi
na i altres patologies, especialment la ma-
laltia vesicular ponina. A mes, imposen
requisits com la no-comerc ialitzai ió d'ali-
ments no segurs o no aptes per al 1 onsum
humà o no donar pinsos no segurs a c ap
animal destinat a la producció. Els rama-
ders, agricultors 1 fabricants de pinsos --'ban
d'assegurar que es 11 impleixen els nvpn^n-.
de la legislació alimentària a l'efecte de les
seves activitats i n'han de verificare! com-
pliment. En totes les etapes de produí 110,
transformac ió 1 distribu< iós'ha d'assegurar
la traçabilitat dels aliments, els pinsos, els
animals destinats a la produce ió d'aliments
i qualsevol substància dirigida a introduir-
se en un aliment o en un pinso, amb pro
habilitat de ser introduïda. Aquests ali-
ments o pinsos han d'estar correctament
ei iquetats.

Si un productor sospita que algun dels ah
ments que ha importat, produït, transformat,
1 tbricai o distribuït no compleix els requisits

de seguretat, ha de reti-
rar-lodel mercat 1 a d'in-
i. «mai a Pauti ritai corn
petent.
Per .1 la veterinària |< i-
ana Sureda, especialista
en bovi de llei, la 1 on
dicionalitat s'ha d'a-
frtlntar "com un" opor-
tunital dl' m i l l o r , l "
per als ram"ders com
peralstècnu s a"e,stlrs
i veterin:trb. No obs-
tanl aixi\ per a Sured,l
0s necessari "potenC iar
'I coneixemenl d l ' l
tor". "La condICIO-
nalitat eXIgeIx Ira\~lhl
Iit<ll, perll(em- ho 110; ho
hem de dIvulgar."
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PRODUCCIÓ ANIMAL

El futur de la consultoria
veterinària a les
explotacions lleteres
El paper del veterina-
ri ha evolucionat
molt Jurant les últi-
mes dècades; I
noves tecnologies i
més coneixements
milloren el rol del
professional

E
l professor Jos Noordhuizen és
iin.i autoritat en anàlisi de ges-

ció i produce ióde les granges lle-

teres. ( í rac íes a la seva rei en a,

en solitari i en i ol·laborac ió, ha

poguí desenvolupar estratègies d'opi unit

.k ió de producció i millora de l'adminis-

t ra i>< del boví de llet. I Hiram la seva par-

ticipació a Expoaviga pronunciarà una

conferèn< ia sobre programes veterinaris en

l'assessorament de granges lleteres: " l \ olu

Ció i t u l l i r " .

Segons Noordhuizen, els diferents pro-
grames que s'han posat en marxa en explo-
tacions de boví de llei ban estat un tratas a
Europa, tenint en compte que els pro-
fessionals veterinaris mai no han seguit una
formació, dins dels seus estudis universita-

LI monitorització dels
Iunt J'atenCil) i ( 1
particulars són la ingu,
lantct Jel J i e n ) per'
nnalit:(lt Jel proto)1

ns, en u\n.sll!toria de gr.lI1g's lIetere,. El ser-
veI d'IIHPM(Ikrd Ik:llth and Production
~bnagement) requereIx \"L'tenn,lrI.S que do-
minin els principis d'administrac ió d'em-
presa i el control de la comercialitza' ió, La
tllrll1aL ió en :Iquest senttt l'S du a terme tn-
,1I\'ILIu'llment un cop el vet en na n deudelx
eSl'l.'u,llIt:ar-se en el hovl dl.' llet.

Els anys noranta del segle passat el servei
HI IPM va significar un gran progrés en la
gestió i l'administració de granges. Per al
doctor Noordhuizen aquest sistema va re-
presentar per als veterinaris l'ocasió de re-
validar la se\a tasca i el seu valor profes-
sional a lesexplota< ions ramaderes de boví
de llet. I In cop s'ha posat en marxa el ser-
vei III IPM. el pas següent es ampliar-lo a
.ili res àrees.

INNOVACIONS
La hloseguretal, ks dlrcctrius de hones pr:ic
i Iques ramaderes i l'Is progmll1es de risc de
qualitat són el pas scgüenl de 1<1 msca del ve
terinmi com a consultor de le~ granges lle-
teres. EI~ l'lans de hiosegurelat l'S referei-
xen al disseny de pr ojectes de l'revenci() de
malalties infeccioses i els s'us punu., de risc.
S'Cblhorel1, doncs, protoc ols pcr a visltan
professionals a l's gml1ges, l'rotocols d'ús
d'anImals que s'han d'clim1l1ar i normcs de
control d'exemplars coml'rats a t e r ' c

Aquests pmlocols donen Ics instrllccions

sobre què s'ha de fer o què no s'ha de feren
cada i;is particular. ()ada protocol elaborat
pel \ eterinari és personalitzat. Es tracta de
preservar el bon estai de salut de la granja.
Dins de lesdirei nius de bones practiques ra
maderes (GDF [< ioodDairç FarmingPrac-
tice C iuidelines]) es poden considerar una
ampliació dels plans de bioseguretat, però
en la realitat són instruccions per millorar
i ampliar coneixements del personal que
treballa a la granja. Alguns exemples són;
la bona aplicació de medicaments, les bo
ncs pr¡KIiques de munyida, la netej ¡
C<1,,~1l, l''xplolaci,') de pr:ld:I. i Ics hones
pr~c t iques de c ollita. "L es ( j D F s ( í n
cess~ries per (erti(icm progr,lI11es de lJlIali
tat 1, d'acord amh la Llei (:l: I lti-1001, son
molt més rellevants en qiil"lillns r e \ ; 1 1
.1 Li seguretat alimentària, la salm pública,
la S:llut animal 1 hl 'l1est:lr .mimal", exp
ca el doctor Noordhuize

RISC DE LA QUALITAT
Els programes de risc d, qualitat són es
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pee ialrnem importants a Ics granges de bo-
ví de llet. Noordhuiïen comenta i|iic són
la baula perduda en la producció lletera
fins ara. les granges són la primera pan
de la cadena i els elements de responsabi-
litat recauen en els ramaders. Quan hem
de manejar els factors de risc tn un sentit
qualitatiu hem d'estudiar la probabilitat
de presència i el seu impacte potencial per
a la granja. Podem definir si un factor de
IIM representa un ris< autèntic o només

teòric. Mnlis dels factors de risc són a la
natura i es poden enumerar en un codi de
pràctica.
Sobre els factors de risc especffic hem de
determinar els punts crítics de control i
definir els punts d'atenc ió pau ¡cular. ( bm
que es i racta de l'avaluació d'animals vius
s'ha de mantenir un inventari pràctic de
la cabanya, La monitorització dels punts
crítics d'atenció i els particulars són la
singularitat del disseny personalitzat dels

protocols de la granja. Els ramaders ne-
c essiten l'assessorament de baix a dalt dels
veterinaris per implantai els nous progra
me-- de risc de qualitat, i !am es pol acon-
seguir això? Mitjançant l'aplicació de con
ceptes i principis de niàu|uei tng, de servei
al client, plans de negi K i, organitzac ió di1

treball i descripció de les tasques ala gran-
ja, eines de comunicac ió (és fonamental
escoltat els nostres clients i donar-los so-
lucions quan Ics necessiten), amb l'anàli
si de costos i beneficis i una conduela

econòmica, amb la racionalització de hi
nutrició, amb un pensament analític i in-
formatiu (es tracta d'elaborar petits infoi
mes) i de dominareis mètodes i els con-
ceptes de qualitat.
Les conclusions de l'expert en veterinària
son moll rotundes: el veterinari espet ialis
ta en bovf ha de tenir un pes substanc ial en
l'àmbit tàctil i estratègic per motivar el ra-
madeï en la gestió de qualitat. S'ha de fet
moll més professional en les tasques que no
estan relacionades directament ambla medi-
cina veterinaria, lla de donat una visió
d'empresa a la granja i assurnir-hi la seva
llim ió com a expert multidisciplinari que és.
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EL COL·LEGI INFORMA

Encara no s'ha dit tot:
falta el Reglament
La llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris
es va aprovar finalment el 29 de juny al Congrés dels Diputats amb un
text final no del tot satisfactori per als veterinaris

VILMA FERNÁNDEZ. ENRIC VERNET. Fotografia

L
a xerrada sobre la nova llei
del medicament .il ('( )VB va
set moll productiva.
Informativa, interessani i
amena, \a deixar de mani-

fest, coi i que de manera indire< ta, les
actuacions dubtoses de la indústria far-
macèutica durant el període d'esmenes
de l.i nova legislació. La crítica en veu
alta nu sempre es imprescindible M tots
els presents en coneixen cl resultat. El
treball de mesos, les reunions i Ics pro-
postes fetes des de tot cl col·le< nu vete
rinari gairabé es perden en les anades i
\ ingudes del text de la llei del ( longrés
dels Diputats .il Senai i vi< e\ ersa.

PROPOSTES PER AL
REGLAMENT
Elena Oller va obrir hi part mes tècnica
del debai explicant cl circuit que sVsta-
bleix per aprovar una llei i que encara
falta un.i passa moll important: aprovai
cl reglament sobre prescripció, dispensa-
do i ús deia medicaments d'ús ve-
terinari "El COVB va crear un «rup de
treball constituït por una àmplia repre-
sentació de veterinaris d'explotacions
ramaderes i va traslladar .il Consell
General de Col·legis Veterinaris
d'Espanya {( X ¡( Ah) Ics seves propostes
per millorar el text prnpmat per
l'Adml11l,rr,lL1lÍ i adaptar-lo i Ics neces-
·mar, de l'exerCICi de la d1l11GI v<:t<:rinii-
n,I", va comentar Elena Oller.
Entre Ics prorl)Sre, fetes pels vet'nnaris
per a la prescripció In ha: tractaments
l'Ullnans en pl<lm s,milans (més d'un
nic.lk amem i adu( a aN )0 dies i els trac-
t,lml'm, poden Jurar fl1b a tres mesos);
el \erenn.trI l'ot, sot;¡ la 'l'va responsabi
Iltar, est,lhllr dOSIS I períodes de supn!ss,,

diferents dels que s'assenyalen al pros-
pecte (per a aciesis casos es lixa un perí-
ode de supressió mínim de 28 dics); s'es-
tableix la diferència de requisits peí a
animals de companyia i animals de pro-

duce ¡ó, i, en cas de l·iiit terapèutic, es

pot prescriure un medicament autoritzat
en un altre país de la Unió Europea.
En el cas de la dispensació, la proposta

és que el veterinari pugui disposar de
lots els medicaments que necessiti, i que
tots els medicaments destinats a animals

Abans (Llei 25/1990)

Sense definició de m i l i Kinari.

Els medicaments cfús veterinari són medicaments
di

Art. 4 - Incompatibilitats. Prohibeix qualsevol
tipus de camp. i1

its de la
fabricació, elaboració i comercialització dels
mediti ei saltant

Després (Llei 29/2006)

Art 8,e) • Per primera vegada. Definició de
medicament d'us veterinari.

Art.2.5 • Recull la possibilitin desubfnMitnmtnt
i ini'ilicciments necessaris per a l'ús
ii .i veterinaris

Art. 3 • Incompatibilitats l oincideix amb l'article
riior.

11 i Is medicaments d'ús veterinari,
torn tambe eh medicaments d'humans, .imb

.->s especifiques pn<|Uiilitiil. wiiuroMl

Art. 37 - Prescripció veterinària. Supòsits en què
serà necessària i quan hauran d'administrar els

i directa els vi i i
0 sota la seva supervisió.

Art. 38.2 • Medicaments sense pres<
1 limina Li nin» ió als animals de om,,
d'entre els possibles destinataris d* medi
que no requtreixen preseiin lo veterinària (casos

. I l ' ll'Hclll, IX l'lis lI lulIl 'Mli V l'|( )Art. 108 - Infraccions. Sancions lleus per a la

• 'iu>' inici
venen en el sector

i Gasos mediini i i ls I s pieveu el
•-ui.N iiiii-.ti.ün.nt ,i i- .i. itri mts afrila veterinaris
autoriï..

Art. 101 • Infraccions. Sancions fjreus per a la
violació del lagimdt ¿rarrties d'l»depi
dels professionals qui intervenen en el sector.
Possibilitat d'imposició, en el cas ieterinari, si
Li Infracció h,i produït un ma
provocat un risc greu peí a la salui pul i
seguretat aliment
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La Fundació agrícola catalana
obre el debat de l'aigua
El COVB va ser la seu, el juliol, de la primei .1 reunió per fomentai

centres d'intercanvi de drets d'ús d'aigua a Catalunya promoguda

per la Fundació agrícola catalana, de la qual el COVB és patró. La

trabada, a més, va ser l'ocasió idònia per presentar una proposta

peí introduii aigües regenerades en els acords d'intercanvi. David

Coll, president de la Fundació, va comentar que el mèrit de l'oca-

sió va ser que "per primera vegada es van trobar tots els implicats

en el procés. El que fa la fundació és generar inquietuds i hi ha

hagut gent que ha assistit .1 la reunid del COVB i que v.i afirmar

que "fa 25 anys que estic en ordres d'aquest 1 no m'havia assegut

mai .imb el senyor que tinc al davant'. Els assistents es tornaran a

reunir d'aquí .1 sis mesos.

de consum sense excepció necessitaran
recepta a partir de I'l de gener del 2007.
Elena va acabar destacan) que "s'obre
un importantfssim procés de desenvolu
pameni reglamentari en el qual es fixa
nin les condicions per ;i la prescripció i
la dispensado de medicaments d'ús
veterinari, 1 el COVB desitja rebre les
aportacions dels col·legiats per aconse
yiiir una normativa segura i que si^ui
real amb la pràctica veterinària a les clí-
niques de petits animals i ¡1 les granges".

PUNT PER PUNT I DUBTES
L'assessor ¡urfdic del ( !( i( ¡VE va Icr el
desglossameni de la llei pum per punt
Ji-s de l'òptica veterinària explicani
(tal com es reflei teix a la taula de la
pàgina anterior) les diferències amb la
Llei del 1990. "La clau, segons el nos

tre punt de vista, es a la tinença, per
això c> importan! l'article 2.5. El vete
rinari necessita disposar ilels medica-
ments per ;i l'exercici de la seva activi-

"S'obre el procés de
desenvolupament regla-
mentari en el
qual es fixaran les con-
dicions per a la pres-
cripció i dispensado"

t;ii", va explicar Juan José Jiménez. El
comentari Je la distribució i In comer-
cialització dels medicaments veterina-
ris va anar a càrrec d'Ignasi Rus, res-
ponsable ilcls medicaments d'ús veteri-

Amb tota la visió
sobre la llei
La visió més tècnica de la

situació legislativa la
onar l'advocada del

OVB, Elena Oller, Juan
>sé Jiménez, assessor

.urídic del Consell
General de Col legis

rinaris d'Espanya i
asi Ros, responsable

els medicaments d'ús
eterinari del DARR

nari del DARP (Departament
d'Agricultura, Ramaderia 1 Pesca de la
Generalitat de ( atalunya).
Ros va aclarir I¡IK- "no és gaire el que es

pol dit de moment fins que no es redac -
li el reglament, pero refereni .1 la pres-
cripció, a l.i nova llei hi ha alguna
diferència respecte al RD 109/1995, de
-7 de gener, i|ne regulava els medica
ments d'ús veterinari. Abans no era
obligatòria la prescripció per a animals
productors d'aliments excepte por ,1
nu.li. aments amb algun tipus d'exclu-
sió. Ara l.i prescripció és obligatòria en
tots els casos i s'hi han inclòs Ics vacu-
nes, Com serà una prescripció excep-
cional.' Encara no bo sabem. Hem d'es-
perar al desenvolupament del regla
ment."

El representant del DARP va donai
resposta a la majoria dels dubtes que
van sorgir després de l'exposició tèi
nica, Algunes d'aquestes són; la dis-
pensació de medicaments només es
larà a la farmàcia, en entitats ramade
res, en comerços detallistes amb ser-
vei de dispensació farmacèutic a 1 en
entitats ramaderes <lutoritzade, lamhé
amh servei farmacèulic autoritwt; les
recepte, semn valides per a tot el
lerritori espanyol i la I,Lmlilla de la
recepta ha d'estar escrita, en el «lS de
('aialum.i, en castellà i català. A una
sola recepta es poden prescriure di\'er
sos medicaments per a una malalt
P n raons d'urgènc ia l'S poden IIIillt:ar
els medicaments de la farm,lL1l1!a
\ eterinària.
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Com treballa un
veterinari avícola
L'ombra històric;) d'una sobreexposició als

antibiòtics i la crisi recent de grip aviaria han
maltret molt un sector del qual manca informació

A L E X SALGADO. Redacció i Fotògrafa

A
ntonio i- ¡onzále2 mai no
havia pensal que s'espe
cialitzaria en <-•! sectoi
avícola, però després
d'una experiència dilata-

da atnb aus, iii > dubta a assenyalar aquest
sector com un dels més controlats i fiables.
A l'explotació de pollets Inasur-Aviselva,
on controla una colònia diària de milers de
nadons, no temen l'arribada de- la grip
aviaria; "nosaltres ¡a l'hem passada aques
ta crisi, a causa de la pressió provocada
pels mitjans de comunicat ió alertant
d'una pandemia imminent".
Si jutgem perla mirada curiosa i innocent
dels milers de pollets que neixen aquf dià-
riament quan trenca l'alba, qualsevol diria
que s'hi senten .1 gust. Fins 1 tol quan són
sotmesos .1 diferents processos d'identifica-
ció, en què són transportats .1 través d'un
circuli de cintes mecàniques amb pujades,
baixades 1 salts, semblen passar s'ho bé.
Però aquesta mena de gimcana només és la
prova final d'un procés que s'inicia tres

setmanes abans, amb l'arribada de milers
d'ous acabats de fecundar. Amb el lloc de
procedència i el número de lot identificats
perfectament, els ous són ordenats en uns
p, mel Is, 1 més tard són introduïts durant 18
dies a Ics cambres d'incubació. Aquestes
reprodueixen til per randa Ics que serien

"La clau per a una colò-
nia sana és prevenció,
neteja, neteja i neteja"

les condicions naturals d'un ou eti ple
desenvolupameni vital. Així, dins la cam-
bra, la temperatura no baixa dels 7̂ °C i la
humitai relativa es manté en uns límits al
vnli.mi del 70 %. És més, emulen els can-
vis de posició que realitzen les gallines en
incubar els ousrnitjançani un mecanisme
sofistica) de què disposen els panells el
qual cada hora mou els ous en un angle de
45". Passai aquest temps, ds ous son fil-

trats per una màquina làser que n'identifi-
ca i en separa els defectuosos, generalment
entre el 2 i cl 5 %. La resta, els que veuran
la llum, són introduïts a les cambres de
naixement, on esclata la vida.
Amb capaç ¡tal peí a 1.400.000 pollets, són
milers els petits que, tot ¡usi acabáis de
néixer, són ordenáis 1 confinats en

G\mion, direccilí AndalusÍ<l, on Inasur té
les seves instal·lac ions d'engreix i sacrifici.
En un mes, els polleu, haumn crescut Ims
"Is 2-3 kg i estaran llestos per ser consu-
mits. "Per aquesta rao no té sentit ap ai
tm mments amh antihill!ics. Ln clau p a
una colònia sana és piexem ió, netej;\,
netejn i neteja."

ASEPSIA IPRESCINDIBLE

En efecte, Ics in'tal·lacions slÍn força asèp-
tiques i cad" c amhra és sotmes;] a un pro
cés acumt de desinfecció 1 desratitz
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després de cada remesa d'ous. És més, per
tal de protegir al màxim els ous i els pollets
d'amenaces externes, tots els treballadors i
els visitants Kan de trepitjar uns coixins
ruixats amb desinfectani per esterilitzar les
sabates. De fet, cal molta precaució perquè
l.i colònia no quedi exposada al contat te
amb algun patogen de l'exterior. Quan
['Antonio em demana que l'acompanyi ;i
una explotació dL' g;dls i gallines
d'Aviselva ;> la Blshal del PL'nedès, ho
cnrrllhllrll empíriGIllll'n\. El prolllcol
dem;¡na que L'b visil<lIllS, ;lh;1\1S d'l'ntr"r al
rec inte on l'sl;m confinades 22.000 galli
nes i '.000 galls L'n tn:s naus dikrl'nls, L's
d\llxin ¡¡ cons'iència I que L'S losin roha
m'Ia, hOIl'S i mi'1sclr;\.
IgualmL'nt, qU;lbe\'ol VL'hicle que entri ;
recinte lia de desinfectar les rodes amb
una solucilí líquida que In ha a l'entrada.
Tenim en compte les elevades temperatu-

Desinformació
L'Antonio té la sensació que el
sector avícola genera cert es-
cepticisme entre els consumi- i
dors, realitat que atribueix a la
total desinformació d'aquests so-
bre el procés de naixement, en-

1

• y
i i

greix, mort i posterior consum.

res que hi h .i l'interior c¡¡ralà en ilqUl'stes
d,lles, la dutxa és ceb,tial, però a l'hivern,
l'Anlonio la continua visi[;lnt cinc o sis
vq.!<ldl's al dia i aleshores no és tan gratifi-
Gml, ,inlÍ al conrmri, totalment esclav ii
:ant, rot i que el costum acah,l per Imp
s'lr-s'hi. A l'interior, l'Is animab, s'espl'rve-
ren amh J¡¡ no,tra prL'sènc ia i aixequen un

nl1vol de pob amh cert reglN a pinso,
plom;l i excremen\. Amh sel setm;ml' ,
vid;l, hI < olònia de gallines esta en perfe<
les tomin ions.
QuasI a l'equador del seu periple de 20 SW

manes en aquestes instal·lacions, les futu-

res in.ires sL'mhll'n gairehé Llons. 1(llL'S

blanques, son de la mateixa dimensió i el
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a veterinari expe-
rimentat, I'Antonio
pensa que el problema
principal en avicultura
és la salmonel·la
mateix pes gràcies al sistema d'alimenta'
ció, que reparteix diàriament i de manera
homogènia fins a 1.500 kg de pinso enri-
quit peí tota l.i sala. No cal dir que passa
des aquestes 20 setmanes, les instal·lacions
es buiden i se sotmeten a un procés
exhaustiu d'esterilització, que permel
allotjar una no\ a remesa d'aus en lo con-
dicions òptimes.

PRÀCTICA D'ANYS
l.i base acadèmica de I'Antonio va ser
molt teòrica, però la pràctica l'ha adquiri-
da amb els anys, amb congressos, cursets i
sobretot estant en contacte permanent
amb les gallines dia a dia. És més, actual-
ment, .i més de les seves obligacions com a
veterinari d'Aviselva, l'Antonio també es
prodiga com a assessor extern en avicultu-
ra pei totes lo explota< ions de la zona, lili

que- pensava que un cop acabada la carrera
el destinarien a qualsevol poble <Je la geo-
grafia catalana...
El que ós ceri ó que el funcionament de
l'empresa és força dinàmic i intercon
nectat, fet que permet a l'Antonio dedi-
car-se en exclusivitat a tasques de sani-
tat, prevem ió i < ontrol més que a tracta
ments o i n t e n t i n ions intrusives. Com ;i
veterinari experimentat, l'Antonio creu
que el problema principal en avicultura
és la salmonel·la, una bactèria que, en
c.is de no ser detectada, pot provocat
importants desordres entre la població.

De fet, el problema deriva de la difícil
detecció, prevenció i control d'aquesta
bactèria, que pol passar a la cadena tró-
fica tant per via vertical com liorirznn-
tal. Per això per [\ l'Antonio la genètica
ho és tot. Un seguiment acurat delsanti-
COSOS Jc les avies i mares de la coloma i

una estricta atenció dels naixements i
uns controls immunologies de la
maquinària severs són la pedra filosofal
perquè no hi hagi ensurts desagradables.
Tot i això, el nostre protagonista és opt i
mista i defensa enèrgicament un sector
força devaluat.

Conveni amb el uno-e amb
importants aventatges pels col -legiats

El COVB, Cerqueira i Associats i el banc uno-e han signat recentment
un conveni mitjançant el qual els col legiats de Barcelona gaudiran d'a-
vantatges interessants en productes i serveis bancaris de l'entitat. En
pròximes publicacions s'ampliaran més detalls del conveni.

unoe

Necrològiques
Manuel Oms Dalmau. Col. 212. Nascut el
13/03/25 a Santa Eulàlia de Riuprimer (Bar-
celona). Defunció 9/08/05 a Blanes (Girona).
Ramon Amils Palomer. Col. 204. Nascut el
21/03/30 a la Pobla de Lillet (Barcelona). De-
funció 1/01/06 a Vic (Barcelona). Felipe Mo-
reda Villoría. Col. 177. Nascut el 15/05/31 a
Peñafiel (Valladolid). Defunció 17/04/06 a San-
tiago de Compostel ·Ia. Félix Mestres Du-
ran. Col. 73. Nascut el 18/03/22 a Canyelles
(Barcelona). Defunció 21/05/06 a Vilafranca
del Penedès (Barcelona).Josep Mercadé Pons.
Col. 122. Nascut el 1 7/02/25 a Barcelona. De-
funció 14/07/06 a Barcelona.

FACOVB informa
Segons ha estat reflectit a la Memoria
dels fons d'ajut 2005, durant l'any 2005
s'han donat els ajuts següents:
148 ajuts trimestrals per jubilació
57 ajuts per estímul a l'estudi dels fills
28 ajuts per intervencions quirúrgiques
15 ajuts per naixements de fills
7 ajuts per defunció
6 ajuts mensuals per invalidesa

4 ajuts per a postgraduats amb menys de

5 anys de llicenciatura

I ajut per publicació de tesi doctoral

233 obsequis a vídues i jubilats

(Loteria de Nadal)

43 invitacions a col legiats jubilats a la
Festa Sant Francesc per un total de
69.422.75 euros

En l'assemblea extraordinària del
21/06/06 es va aprovar un augment en
els ajuts per: invalidesa, defunció, naixe-
ment o adopció de fills i intervencions
quirúrgiques.Tots els que estiguin inte-
ressats a conèixer aquesta o qualsevol
altra informació sobre el FACOVB tenen
a la seva disposició a la secretaria del
COVB còpia del nou reglament o el pot
consultar al web del Col 'Iegi
<www.covb.es>.
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Avantatges per a tots
els col·legiats al Vendrell
Descobreix els grans avantatges de què pots gaudir si vas al Vendrell i ets
col·legiat al COVB gràcies a l'acord que va signar l'any passat el COVB
amb el Pla d'excel·lència turística del Vendrell

Redacció

E
els col·legiats a Barcelona
pojen obtenir importants
avantatges si opjen per fer
una estada en aquest munici-
pi del Baix Penedès.

D e s c o m p t e s e n e s t a d e s de tot t i p u s
(hotels, balnearis, càmpings, turisme
rural, etc.), en visites a museus (Vil·la
( 'asals, Fundació Apel·les penosa, Museu
Deu, etc.), en activitats diverses (pitch
and puit , kàrting, vela, e tc . ) , o restau-
rants (Assoc iac ió de l a t i n e s del
Vendrell), són algunes de les coses que
ens esperen si entreni al seu web:
http://elvendrellturistic.com.

AL WEB
I hi cop es visualitza la pàgina principal i
es la una visita global a l'àmplia olería
que ens ofereix el Vendrell, podem acce-
dir a la zona d'au es a
(bl·legis Professionals i
1 luP ( lonsorci. Aleshores
l'usuari s'ha de registrar com
a col·legiat a Barcelona amb
les poques dades que se li
demanen: nom, cognoms,
adreça electrònica, entitat
(C ol·legi de Veterinaris de
Bmcelona) i codi.
I esprés d'haver intmluït ci
nom complet i una adreça
electrònica de conl<1c te es
personalitza ,lquest weh. A
p<1l'tir d'aquí, tot són avan-
t¡uges per a l'usu,lri, ja que es poden veure
les ofenes a les quals es vol ,1Ccedir segons
les preferències: dscomptes de {¡ns al 20

% en hotels, ci 5 % de descompte en tnts
cls restaurants del col·lectiu Cuines del
Vendrell, preus reduïts en museus, et

•ndielltiuïstií

n
I

Segurament el Vendrell serà
ràpidament identificat pel
molls com la vila de Pau
( asals. (lada estiu ié Hm el
Pesi ival Inicmai lonal de
Música Pau C asals a l'Auditori
que porta el mateix llom que
el gran músic català. Els mesos
de juliol i agost rep un , l s e
ció dels millors músics del
mon i es converteix en una

!r°™ir.Triür^^TTlr!L''.iüïr».m_ Í C n ü l . 1 " · 1 obligada, no tan sol.-, per
als ,lImll1ts de la mllsica c1às,i
ca, sinó per a tnts aquells que

A més de tots aquests avantatges, aque!'>t volen passar una vetllada magnífica en un
weh permet veure qUilles són Ics activi- entorn incomparahle
tats programaIcs al VenJre\l mitjan,'<1Il1 Una hona {órmula per organitzar una
la seva agel1lla, i permet organirzar tor el completa esmda coneixent una vila que
viatge si es va ,lfeglllt rot el que es vol a la sorprendrà per la seV; lgran oferta, i rot a
maleta de viatge. pocs quilòmetres de casa



Monografia: Anàlisi
laboratori.il I. Citología básica.
2a edició
Ponent: Jaume Altimira (Laboratoris
HistoVet - Sant Quirze del Vallès).
DARRERES PLACES

Monografia: Petits mamífers.
Aproximació a la seva clínica
i maneig
Ponent: Ferran Bargalló
(Hospital Zoològic de Badalona)
DARRERES PLACES

Monografia: Casos clínics de
malalties sistèmiques amb
expressió dérmica
Ponent: Anabel Dalmau (Hospital
Veterinari Mediterrani - Reus)
INSCRIPCIONS LIMITADES

Monografia: Millora
i p e r s o n a l
i personal
Ponent: Roberto Munita (Success
Motivation International - SMI Spain)
INSCRIPCIONS LIMITADES

Monografia: Tècniques de
negociació

TELÈFON CENTRALETA
932 I 12 466
FAX: 932 121 208

SECRETARIA

Mònica Rodríguez
Telèfon: 932 I 12 466 ext.
covb@covb.es
Támara Guillén
Telèfon: 932 112 466 ext. I
secretaria@covb.es
Andreu Garcia
Telèfon. 932 I 12 466 ext. 5
depadm@covb.es

GERENCIA
k Masoller

Telèfon: 932 I 1 2 466 ext. I
fmasoller@covb.es

Ponent: Davide Menini (MercaConsuk,
SL - Sabadell)

Inscripcions a partir del 18 de

setembre

de 09.30 a

Monografia: Anàlisi
laboratorial. Citología de
medul·la òssia.
2a ed.

Ponent: Carme Català (Serveis
Veterinaris Baix Llobregat -
Esparreguei i)
DARRERES PLACES

09.30 a

Monografia: Radiologia
toràcica. Com treure el màxim
profit d'una radiografia
Ponent: Jordi Manubens (Hospital
Veterinari Molins - Molins de Rei)
Inscripcions a partir del 18
de setembre

vembre, de 09

Monografia: Gestió de recursc
humans en microempreses
Ponent: Gemma Clapés

(MercaConsuk, SL - Sabadell)

Inscripcions a partir del 18

de setembre

vembre, de 09.30

Monografia: Anàlisi
laboratorial. Bioquímica
digestiva. Problemes digestius,
hepàtics, electròlits i àcids
base. 2a ed.
Ponent: Mireia Peña (Hospital Clínic

BORSA DE TREBALL

Elizabeth Mata
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 2
apropem@covb.es

Veterinari- Facultat Veterinària
Bellaterra) DARRERES PLACES

Monografia: Anàlisi
laboratorial. Bioquímica renal.
Ponent: Marta Planellas (Hospital
Clínic Veterinari - Facultat Veterinària
Bellaterra)
DARRERES PLACES

formatives

20 d'octubre, de 09.30 a

Curs de cuina a la prestigiosa
Escola d'Hostaleria Hofmann.
En l'època en què trobem la
gran explosió dels bolets,
durem a terme un monogràfic
dedicat a aquest comestible
que ens regala la natura. Des
d'un primer plat a les postres
tindran com a eix principal els
bolets.
PLACES LIMITADES

Al tancament d'aquesta edició estàvem
organitzant una sèrie de conferències
i altres monografies que podreu trobar
anunciades a la secció de formació del
nostre web <www.covb.es>.
Per sol licitar la butlleta d'inscripció
o per obtenir-ne més informació, ens
podeu trucar al 932 112 466 (extensió
29) o enviar un correu electrònic a
<depíormacio@covb.es>.

DEPARTAMENT INFORMÀTIC

Ferran Alcaraz
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 8
depinformatic@covb.es

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ INSPECTOR DE CLÍNIQUES

Estanis Simón
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 3
depformacio@covb.es
Elizabeth Mata
Telèfon: 932 I 12 466 ext 2
apropem@covb.

ASSESSORIA JURfDICA

Elena Olier
Telèfon: 932 I12 466 ext. 4
depjuridlc@covb.

Francesc Olives
Telèfon: 932 112 466 ext. 9
f o r m a c i o @ c o v b . e s

Mireia Mancera
Telefon' 932 112 466 ext 9
comltecllnlques2@covb

ASSEGURANCES

Rosa Ordóñez
Telefon' 932 I12 466 ext 7
info@seguros.



J a hiés en línia lanova ediciódel

Ja hi és en línia la nova edició del Manual Merck de veterinària. Està disponible en
anglès a l'adreça electrònica: http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp.
S'hi han inclòs 30 capítols nous qje donen informació, entre altres malalties, sobre
el tractament del dolor, emergències oftalmològiques, bioseguretat i dosificació de
medicaments d'ús veterinari. El manual en línia, una referència de consulta veterinà-
ria, s'ha omplert amb capítols dedicats a la zoonosi.la toxicologia, el tractament d'a-
nimals de laboratori i exòtics. Aquesta versió consta, a més. de 300 il lustracions
noves i aplicacions multimedia.

Affinity Advance,
patrocinador a Hèlsinki

El European Winner 2006 Dog Show es
va dur a terme el juny a Hèlsinki i va
comptar amb el patrocini d'Affinity Ad-
vance. l'aliment superpremium d'Affinity
Petcare.Així, la marca especialitzada en
alimentació canina ha reforçat el com-
promís adquirit fa anys amb el col lec-
tiu de criadors, expositors i aficionats a
la cinofilia.Affinity Petcare ès el líder en
el sector d'alimentació per a animals de
companyia a Espanya i la tercera marca
que alimenta gossos i gats a Europa (a
Finlàndia, país amfitrió del EuropcanWin-
ner2006 Dog Show, és uns dels líders de
l'alimentació superpremium).
A l'exposició d'Hèlsinki es van entregar
els 0 6 , de guanyador ¡ove europeu
2006,guanyador europeu 2006 i als mi-
llors mascles i femelles de cada raça re-
coneguda per la Federació Canina In-
ternacional (FCI).A més,es van entregar-
eis diplomes de campió de Finlàndia de
bellesa als campions de cada raça en els
països respectius.

El tractament de la diabetis mellitus en gossos
i s a Internet amb <caninsulin,es>
Laboratoris Intervet ha llançat <www.caninsulin.es>,
un portal a Internet en el qual els veterinaris trobaran
la informació i les eines necessàries per al tractament
de la diabetis mellitus en gossos i gats. Aquesta malal-
tia afecta I de cada 100-500 gossos i gats a tot el món
(Pandera ¡ altres, 1990) fet que la converteix en una de
les malalties endocrines més habituals a la clínica d'a-
nimals petits.
Els professionals tenen a la seva disposició una guia
completa que cobreix tots els aspectes de la diabetis
canina i felina des del seu origen fins als procediments
necessaris per a una bona monitorització.
Aquest lloc té l'objectiu de tractar la diabetis mellitus
d'una manera renovada amb les pautes òptimes que cal
seguir en cada cas particular.
També es fa referència a les malalties que poden tenir
un paper important en la diabetis i omple així totes les
qüestions que hi puguin tenir alguna relació d'una ma-
nera directa o indirecta.
Els veterinaris disposaran d'un contacte per exposar
els seus possibles dubtes i. entre altres eines, tindran
una taula excel per fer fàcilment la corba de glucosa.

Recuperació tranquil -la: Propofol Lipuro I %
Braun ha llançat una emulsió amb triglicèrids de cadena mitjana (MCT) i llarga (LCT):
Propofol Lipuro I % és un anestèsic intravenós que realitza una anestèsia intravenosa
segura i que permet un desvetllament ràpid i tranquil per a l'animal.
El producte aconsegueix una encapsulament millor del principi actiu (propofol) i una pro-
porció inferior de propofol lliure.Així es pot evitar el mal en la injecció i la irritació oca-
sionada a l'endoteli vascular pel grup fenol del propofol. El producte és disponible en
tres formats: caixa de flascons de 5 unitats, pot de 50 ml i pot de 100 ml, els dos en cai-
xes individuals.
El propofol és un agent inductor d'elecció en: cesárea (evita la depressió cardiorespi-
ratòria en cadells); pacients de risc (malaltia renal o hepàtica severa, animals geriàtrics,
etc.); cadells; llebrers i gossos de caça. Anestèsic de primera elecció en procediments
de curta durada i anestèsia fora de quiròfan. En cas de vessament no resulta irritant. No
és aritmogènic ni antianalgèsic.A més, permet dur a terme una anestèsia de manteni-
ment bomba, perfusió o degotador.

Vetriderm estrena una
imatge més atractiva
Vetriderm, cl producte de Bayer HealthCare per reduir
els casos d'al lèrgia i, de manera indirecta, l'abandona-
ment d'animals de companyia, ha presentat recentment
un disseny més actual. El canvi aconsegueix una imatge
més atractiva i més clara. Identifica el producte ràpida-
ment com una solució per reduir els casos d'al lèrgia a
les mascotes.Vetriderm és un producte veterinari espe-
cialment formulat per antagonitzar els al lergògens de
superfície als animals mitjançant una composició natural:
col lagen hidrolitzatual lantoïna, pantenol i áloe vera.
A més, és molt fàcil d'aplicar a gossos i gats; s'aplica a l
mascota amb un drap impregnat amb el producte en el
sentit del pèl de l'animal i, després, a contrapèl un cop a
la setmana.

Menys taxes de
gestió de dos
fons d'inversió
de PSN
El canvi e ls f o n s d'inversió
dels fons d'inversió de Previsió
Sanitària Nacional (PSN) ha
permès reduir les taxes de ges-
tió i ha facilitat, per tant, el be-
nefici dels subscriptorssón Els fons
beneficiats són: PSN Plan de
Ahorro FI i PSN Plan de Inver-
sión FI. El canvi ha estat possi-
ble gràcies al fet que ara es
compren els títols directament,
no a partir d'altres fons
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La guia pràctica
Li informació dels proveïdors del sector veterinari, al seu abast

LABORATORIS FARMACÈUTICS
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EN A . M . A . PREMIAMOS

A OS BUENOS ONDUCTORES

DE DESCUENTO

PARA LOS NUEVOS ASEGI
POR NO SINIESTRALIDAD

PARA LOS ASEGURAdi
DE A.M.A.
UN 10% AL AÑO ALCANZANDO
EL 50% EN CINCO AÑOS

/PÓLIZAS DE REMOLQUES
ROBO, DAÑOS, DEFENSA, ASISTENCIA.

/VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
AHORA TAMBIÉN EN MODAL!

BÁSICA Y MEDIA

/ MEJORA Dl COBl~TJRA

10
EN LA PRIMA DE ROBO
POR LOCALIZADOR DE VEHÍCULOS
POR SATÉLITE GPS / GSM

AMA.
agrupación mutual
aseguradora

LA MUTUA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

Infórmate sobre todos nuestros

Seguros y Servidos:

A.M.A. Barcelona
Gran Vía de Las Corts Catalans, 613 2o. 08007 Barcelona
Telf.:934 120 492 y Fax: 933 179 298
barcelona@amaseguros.com www.amaseguros.com



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.

+ ASEPEYO
Experts en i, , teva emprosa
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