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EDITORIAL

Coses que hem de fer al
2007 i altres que ja estan
totalment en marxa

MIIMI
MMM

E s imperatiu. I lo sabem des de fa molí de temps i a l'editorial del número 92 J.I ho dèiem:
el conveni laboral veterinari '̂lm d'impulsar Jes de la professió veterinària mateixa. Al
COVB j;i som 4.000 col·legiats i el company 4.000, Joan Verdugo, alça la veu peí i ridai

l'atenció sobre la situació laboral deis veterinaria ¡oves. Això) amb un conveni constructiu, realis-
ta i respectuós milloraria de manera substancial. Hem de fei colla i tractar d'arribai .i un acord peí
;i nit-, i, sobretot, per als més febles, lis clar que aquesta és una tasca necesaria i urgent que ens hem
apunta) entre els objectius del 2007.

Un altre pum que hem d'afrontar per al 2007 és convertir aquesta K\ ista en una plataforma per
als vostres casos elfnics. Una de les gratis experiències de la ciencia és compartir els coneixements
i les solucions aplicades en un ampli ventall de situacions professionals. Quantes vegades hem acu
dit a consultar els casos d'altres companys que s'han trobal abans que nosaltres amb una

dificultai veterinària? Veterinaris vol convertir-se, com a mitjà
de comunicació que és, en un d'aquí si i anals d'intert anvi
i consulta continuada i permanent

El 2007 també trobareu a l·i revisin Informació <lcl (lomitè de
Deontologia. Aquest òrgan, sovini poc conegut, no nora
l'encarrega) del bor compliment de la professió vetei Inài ia. És
també el que s'ocupa de dona] nes les claus per fer la nostra fei-

na i activitat dia .i dia amb ètica. Al (lomitè de I deontologia li correspon una de les tasques més
difícils: la de donar forma als conceptes ètics, la solució dels abstractes dubtes deontologies; i a més
.i més, és un dels òrgans encarregats d'augmentar el prestigi de la professió. En definitiva, és un dels
Òrgans que ens dóna valor amb visies a la societat, ja que és el que s'ocupa de donat resposta a lea
reclamacions tk- ciutatans i propietaris.

I... parlant de les toses que ja estan en marxa, us htm de parlar del nou consultori de gestió em
presarial. Tots sabeu que el (Col·legi respon tors els dubtes i consultes qui- ens plantegeu pero hem
volgut aprontar aquest mitjà peí publicar les consultes que ens dirigiu. Així, la resposta

parteix i és clar que també es pot guardar per quan la necessiteu tornar a revisar.

UNA DE LES GRANS
EXPERIÈNCIES DE
LA CIÈNCIA ÉS
COMPARTIR ELS
CONEIXEMENTS

• TEMA DEL MES

LA MEDITERRÀNIA DU OPORTUNITATS
L ' E U R O M E D I T E R R A N I A

• ANIMALS DE COMPANYIA

PROVES DE LABORATORI: DIGESTIU
JORNADES INTERNACIONALS DE
CIRURGIA VETERINARIA A LA UAB

• SEGURETAT ALIMENTARIA I AMBIENTAL

S'ENDUREIX L'APLICACIÓ DE LA
LLEI ANTITABAC A CATALUNYA
V WORKSHOP INTERNACIONAL EN MRMA

• PRODUCCIÓ ANIMAL

LA LLENGUA BLAVA CREIX A EUROPA

PUBLlREPORTAGE: L'SRB

• EL COL·LEGI INFORMA

JA SOM 4 000!

L'EXPERltNCIA PERSONAL, FORMATIVA
I PROFESSIONAL QUE DÓNA UNA BECA
VETERINARI ESPECIALISTA EN Bov l DE LLET



TEMA DEL MES

El 2010 hi haura una zona de lliure intercanvi conlercial tnés:
l'Eurotnediterrània. El Inar que uneix Europa atnb el nord d'Africcl
recupera el ' l i protagoni'me hi'toric com a eletnent d'unió i riquesa

VILMA FERNÀNDEZ. RedaCCIó

A
mb una superfície ue 2,51
milions de quilmetres
quadrat i un litoral de
46.000 quilmetres és una
mar amb una història rica

i ulversa. Dóna no ma B t ta una cultura en
la qual, entre altre expnents, la dieta és
un valor indisutible.
Els prouucte alimentari, eminentment
agrari, de les ribere meuiterrnie s'han
intercanviat Jurant segle i h n donat ras
a un comerç pròper i molt profitós per als
estats implicats. El comerç va estar, ovint,
per so bre d'altre diferè ncies, com va er el

le les relacions establert e entn el m
merciants catalans i el del Marroc, Algè-

ria, Túnisia, Trípoli o l'lmreri otomà en
tre el 1492 i el 1782. Ara, tamhé per sobr
de les diferèncIes del uesenvolupament
e o n m i c , tecnològic, aCéldèmic o socia
la Mediterrnia roma ( l'escena omercia
de primer nivell amb l ' a p t e dels govern
ue la Unió Europea i dels raïsos u la ri

udde la Mediterrània,ebdenominats
païso MEDA, per rear l'Hor;zonte 201

LA DECLARACiÓ DE BCN
Tot va començ'ar l'any 1W5 a Barcelon
durant la ( onferencia de Ministres d'A
fer Estranger Euromdlterrani del 27 i
28 de novembre. LS autoritat reuniJes
van ignar un document batejat com la De-

claraió de Barcelona, entre els obj« nus
de la qual hi ha la crea ió d'una àrea de
lliure comerç a la qual s'ha d'arribar ci 20
Els signants de la ribera sud de la Me
terrània van ~er: Marroc, Algèria, Tuní
Egipte, Jordània, Líban, (r ia , Palestin
Xipre, Malta i Turqui
sal asenyalar, amb certesa, que el g
benefiiat d'aqueSt aord, dins Jel e
primari, és el sec tor agrari; però el r a m f l d

i v inu la t a aquest, el veterinari, tHmb é

les s v e · oprtunitats gràcis a la forta im-
porta iódearnd va a i xai, a la demanda

d ' innova ió i aplicació de tè n i q u ' d ,

producc i ó artific ial ab països de la r i b N

sud mediterrània, a la implanració d e



de detecció de malalt ics com l'EEB (ence-
falopatía espongiforme bovina) tal previ-
sible increment de contractat iódeprofes-
sionab veterinaris que vigilaran pel control
sanitari dels productes sota iràlic. II- m
b !• anvis comercials ja han començat, però
els experts coincideixen .1 assenyalat que
la balança encara no és significativa. La
inestabilitat política i social de la majoria
ilck països MEDA ha provocal una evo-
lució moll l'nta d, 1,1 Declaraió de ]1,lr-
cclona.

MOIUS PE COLlI\RA
II LPASSAT n t u h r e , a Exponviga, va tenir

lloc el primer AgroMeda Fórum en el qual

es va analitzar la situació actual de lacrea-

1 i6 de la nova àrea comerinI. Elena Espí

nosa, ministra espanyo!;l d'Agricultul11, Rn-

maderia, Pesca i Alim'ntació, va om'nrar
que "aquí hi ha dos aspet 's que a mí m'a-

gradaria diferenciar; d'una handa, l'aspe
te veterinari en un context europeu en ci

qU;ll, si parlem de qualitat, hem de parlar

.1' un,1 qualitat integrada Jes de l'asj

ramader, ¡a que parlem de ramaderia fins

que arriba al consumidor. Si parlem de

qüestions veterinàries, però mes relacio-

nades amb els països mediterranis, és cert

((ignifica no nOln"
ajudar e q u c p cn
el l i p r ) b l I n inó
taInb" f:cilirr qu 1 1
serveixin com a barrra
rentr Inlaltie"

que s'han de donar nous implllsos, però

m'ngwdaria reordar que, independent-

ment dels ~lcords d, la U n ió Europea amb

cls països medit ' r ranb, des de l'Estat es-

panyol estem amh r e i a i nns hilmerals on-

tinuades amh d'terminats estats i que es-
tan molt enfoG1Lles a intentar ,1judar en

determinats prohlemes. Per exemple, col·ia-

boracions que hem let amb el Marroc amb

les malalties de la ràbia odela llengua bla-
va. Això significa no només ajudar aquests

països a m b els seus problemes situï també
facilitar que ens serveixin a nosaltres com

a barrera contra diferents malalt íes atèsque
som un país fronterer amb aquests".
La ministra també va destacar que els pro-
ductes objecte d'intercanvi han de tenir, en

les dues direu ions, els màxims entens de

qualitat de la I IE. "l.a qualitat és irrenun-

ciahl' ' ' , va sentenc iar.

1 Un altre punt d'menció és que l'intercan

vi ha d' ser c ompatihleamh lesespci inci-
tats culturals.

Les agènc ies europees i internacionals se
ran les encarregades del control saniwn,
de m<tnen1 que els professionals europcus,
més familiaritzats amh el sislema i els cri-

teris, gaudeixen d'una posició av antmjadn

si volen aspirar a fer-se un !IOL com a lor-

madorsocom a inspectors dins de les
cies de seguretat alimentilria dcl , països

MEDA.
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TEMA DEL MES

Població: 44,1 milions
PIB/càpita:
20.838 euros
L'activitat ramadera
aporta a Espanya entorn
al 40 % de la producció
final agraria. El 30,18%
correspon al sector
porcí, el 16,33% al lacti,
el 18,02 % a la produc-
ció de bovins, el 14,48 %
a ovms i caprins i el
8,46 % a aus.
A Espanya hi ha 17.246
veterinaris, dels quals
5.806 treballen a
l'Administració pública.

Població: 6,11 milions
PIB/càpita:
19.130 euros
Té una producció anual
de carn de 565.000
tones. Es van notificar 5
focus de febre aftosa del
serotipus O entre el
gener i el març del 2004.
Els animals infectats eren
vedells i xais per encebar
que havien estat vacu-
nats contra la febre
aftosa sis mesos abans
amb la polivalent de
soca de tipus O només
un cop.

Líbia

Població. 5,49 milions
PIB/càpita:
9.029 euros
No hi ha disponible
informació veteriï
sobre Líbia. Q
comerç, I'ary2004 va

.958 tones
de carrjf de vaca i vedella
i I8.Q53 tones de llet

era ev,tporada.
produCCIÓ d'aliments

d'ongen animal se centra
en el sector avícola I de
perts rumlants, però és
clarament deficrtàna pel
a les seves necessitats.

Població: 60,42 milions
PIB/càpita:
22.650 euros
La ruituralesa dels
informes veterinaris de
l'agència europea sobre
França durant el 2006 va
ser: benestar animal, coç
trol sanitari en frontei
transmisió de l'EEB en
petits rumiants.
Segons les estadístiques
de la FAO, França expor-
ta anualment 1.551.796
caps de ramat 343.872
tones de carn d'au,
144.349 tones de boví.

Fonts: UE, Banc Mundial, WFB. OIE,
FAO. It - I País

del Tribu
•

professionals vetqi
dedica-

Població
PIB/càpita:
21.962 euros
La majoria de
petències en salut
mal, seguretat al
i sanitat animal
estan assignadí
Direzione gene
sanità veterinai ij)e ^

' linlstero per
Agricole e

el seu
ta qüestió i

¡ble de la
i carn pro- <

són: la identificacic
mascotes, la loc¿

i la llengua I
l sistema d'identicaciií
ç la ramaderia i el sis-)
fimVcte, notificació dp
nalaltie

L'Europa dels 1 5
Ampliació del 2004
Afegits l'1 de gener del 2007
Països MEDA

Població:
400.420 persones

I PIB/càpita:
15.074 euros

| A Mala ~ón dos els mi-
nisteriS amb les respon

billtats sobre seguretat
alirñent.lr1, salut animal,
benestar. animal I con-
trol agn"cola: el d'afers
rurals I el de Salut La
FVO va fer un Informe
sobre el control d'e
bllments alimentaris al
país: va demanar la con
tractaCió de personal
espeCialitzat.

Poblacl6: 3 1,68 milions
PIB/càpita:
3.137 euros
El 2004 Vr1 exportar
23.766 tones de peix.
La carn que es pro
duelx és per a consum
¡ntern. El país té un
ramat de 21,951.000
d'ovelles I cabres, i
2.689.000 bOVins. Dins
de l'apartat vetennarl, el
2004 es van donar 230
casos de febr aftosa i
vuit de tremolor ovina,

i iant de l'EEB en
rumiants.

Poblaci6¡ 33,35 milions L
PIB/càpita:
5.509 euros

i ramadera d 'Al
IATAU en els sector,

oví I capn": 20.500.000
1.540.000 de bò-
.El2004 es van noti
I focus de tremo
i; i, de manera que

es van -edUir els 87 de-
tectats el 2003. En l'àm
bit vetennan només hi - ^
hcl un organisme p<

sanitari i de segu
retat ailmentàna: l'Auto
rrtat vetellnana naCional.

Poblaci6: 3
PIB/càp '
4.591 eu '
Lenfr-ontament bèl'lic
entre rlezbolà I ISI'ael ha
deixat molt pe~udicades
les Infraestructures En
l'àmbit de sanitat animal i
d'Informació vetennària
no hi ha dades. Els recur
sos ramaders estan

ficats en 732.000
caps d'oví I caprí i 90
de bÒVids.
El 2004 Llban va Impor
tar 306.477 ovelles i
cabres I 208.127 bÒVids.

—•X,
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Breu recorregut sociogeogràfic, ramader i veterinari per alguns estats de la Unió
Europea, els països MEDA i altres països i territoris de la ribera mediterrània

Eslovènia

- — Població^3T4 milions
) PIB/càpita:

4.005 euros
Un informe de l'Oficina
Veterinària Europea

__£FVO) va denegar el
2052hl'exportació d'ous
des d'Albània a la UE. La
delegaci&-djinspectors va
trobar dçftciències
higiènique\aJes\
instal·laci/6ns abánese?.

"•-Si-atxíes corregeix i v—
s'estableix un sistema de
qualitat, Albània podria
entrar dins de la llista de
països proveïdors.

PIB/càpita:
3.367 euros
Segons la FAO, Serbia i
Montenegro (encara no
hi ha informació per se-
parat sobre Serbia) té
una producció de
847.000 tones anuals de
carn de boví, oví i capá
A Serbia i Montenegro
hi ha tres direccions ve-

aries que estan
¡nades per l'oficina

inària del Ministeri

ions
miques Internes.

PIB/càpita:
3.979 euros
El 2005, una delegació de
la FVO va fer un informe
sobre el país en el qual
donava el vistiplau per-
què es convertís en pro-
veïdor de peix_viu i pro-
ductes

(Bòïrtía i Herzegovina)
aspirava a incrementar la
seva área exportadora a
la UB incloent-hi ous i
semei\per a reproducció
artificialWrò no ho va
aconseguit

EoblaciójJ .9-milions
PIB/càpita:

<T 16.452 euros
r El país té un cens d'uns
V. 930 professionals vete-

ríioaris. tots ells titulats a

/

.Jj/mateixa universitat: la
de Ljubljana. El país té
una administració exclu-
siva per a la veterinària.
En sanitat animal s'està
tractant d'aconseguir
l'estatus brucellosis-free
per al b oví i caprí
i el de tubercu/osis-free
per al boví davant
CE.

Tunisià

Població:PIB/càpita: 9,92 milions
PIB/càpita: ___^r~
6.274 euros

i té comptabilitzats
8.250.000 caps de petits /
rumiants i 760.000 de
bòvids. La producció de
carn és per a consum
intern, però no arriba a
satisfer les demandes
Intemes. El 200'1 el país
va Importlr 8.799 tones

• • i de vaca I vedella.
La políIca de sanitat
animal correspon
Mlnlsten de Sanitat
Pública.

Població: 74,71 milions
PIB/càpita:
2.984 euros

¡000
veterinaris pBry una
caoanya ramadaa de

.000 ovelles i
cabres, i 7.370.001:

|

\òvids. La gestió de l e s \
daeccions ramaderes és
la iran assignatura pen-
dentjuntament amb els
sistemes de reproducció
artificial L'Administració
necessraaemprar veteri-
naris especialitzats en
contra! alimentari.

És un territori, no un
estat, però I'OIE recull la
seva informació en sani-
tat animal. A l'espai terri-
torial palestí hi ha una
administració veterinària
central, on els serveis

iris han de reme-
tre tota la informació
sobre control sanitari,

paísicaments, vacunes,
I H > El 2004 al temton

detectar 2 focus
I de i b r e aftosa, 92 de

pestaVen^etrts rumiants i
2 de i
Newcastle.

Població: 17,58 milions
PIB/càpíta;
2.984 euros s

L'acKal situació pcmticarí |
social cWiculta l'obtenció
d'inforrnWo^ectorial i
concreta. Se iota i
ñera, I'OIE reis
mació sanitària'ftua
producció. Actua
s'està desenvolupant un
projecte de vacunació
contra la brucel·losi i un
altre per determinar la
possible declaració d e ^ "
Sína com a BSE^ÉBB)

Turquia

Població: ¿8,40 fmttorw
PIB/càpita:
6.427 euros
Segons les estadístiques
de la FAO,Turquia no
exporta aliments d'ori-
gen animal. Els serveis
veterlnàna.Dir eccióGeneral d e
responsabilitat de la
Direcció General de
Protecció i Control del
Ministen d'Agricultura i
Afers Rurals. Hi ha vuit
Institut nacional de
control i recerca i un
institut nacional per a la
febre aftosa.

Població:
775.927 personesç' i
PIB/càpita:
16.528 euros
El 2 0 0 4 4 ^ :
xipriota va repc
davant I'OIE |
anual del cas \de malaltia
Je Newcasttói dos
nowés el/setembre. El
mateix any es van confir-
marv7 ramats d'ovelles i
cab

S'estlríia que el 2005
Xipre\a produir 34.483
tones afe carn d'au desti-
nat al consW intern.

^

free couptrV.

rdània

Població: 5,46
PIB/càpita:
3.596 euros

* |

' :ria per la
i poblacional:

petits ru-
miants i 67.0ÒQ±iòvids.
Això va fer q u ^

Jimportés 812560 caps
/d'ovelles i 6bf\40 d'altres
I tipus de rjmat el 2004.

' No hi ha informació re-

JIE sobre la |
situaciojjsarírtària a

I c a .
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TEMA DEL MES

L'ENTREVISTA
TALALAL-SAHILI

Ministre d'Agricultura

del Liban

"Ara per a
nosaltres és
el moment
i l'oportunitat
d'aprendre"

Quina importància va tenir el primer MEDA
Agro que es va fer a Barcelona?

És una oportunitat de cooperació entre els paï-

sos de la Mediterrània. Volem aquesta coopera-

ció, perquè per a nosaltres, al Liban, no és una co-

sa nova, tant amb Espanya com amb altres països

de l'àrea. Ara hem tingut l'oportunitat de discutir

diferents qüestions d'interès peral nostre país per

incrementar les relacions comercials en agricul-

tura i ramadena-Aquest fòrum ha estat molt im-

portant i esperem aconsseguir bons resultats.

Ha estat una bona oportunitat per apren-
dre dels professionals espanyols, com és
el cas dels veterinaris?

Ha estat una oportunitat, una bona oportunitat

per tenir una apreciació mútua dels productes

de consum del sector agrícola i ramader. Tenim

una qualitat molt alta a les dues bandes de la Me-

diterrània per millorar les relacions comercials.

Ha estat un bon començament per veure nove-

tats i àrees de millora i desenvolupament al nos-

tre país.

Quina qüestió ramadera és la que des-
perta més interès per al Líban?

nosaltres és molt interessant, en agricultu-

ra i ramaderia, tenir molt de coneixement sobre

Espanya i altres països quant a innovacions en els

diferents sectors. Volem millorar els nostres re-

cursos, les nostres instal·lacions, les nostres polí-

tiques i, per suposat, els nostres resultats. Volem

aconseguir aquesta informació d'Espanya o d'al-

tres països europeus per arribar al nivell de qua-

lit.ü de la Unió Europea. Hem de competiren les

mateixes condicions.

Què podem aprendre del Liban?

Ara per 3 nosaltres és el moment i l'oportuniU!

d'aprendre. Estem disposats a rebre la informa-

ció necessària i millorar el que calgui en el sec-

tor agrari libanès. No és el moment per ensenyar,

ja que ens hem quedat molt enrere.

el COVB va ser seu de la primera reunió d'empresaris catalans i egipcis?
Egipte és un país que importa

el 80 % de la
que consumeix; la major part

procedeix de l'Amèrica del sud.
No obstant això, els empr<
importadors estan desitjant obrir
noves relacions comercials amb

os. Per aquesta raó una

delegació egípcia, formada per
representants de l'Administració
del país musulmà i per I I empre-
saris importadors, va visitar Cata-
lunya el passat novembre per co-
nèixer els serveis que podnen
oferir per satisfer les demandes
egípcies.

L'edat de bens i vaques en el mo-
ment del sacrifici, el mitjà amb què
se'ls dóna mort o la capacitat pro-
ductora i exportadora d'empre-
saris catalans han estat alguns dels
aspectes que s'han tractat en la
primera reunió, del 20 de novem-
bre a les i us del COVB.
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ANALGÉSICO
ANTIINFLAMATORIO

ANTIPIRÉTICO

FEBRIWOL
ANALGÉSICO, ANTIINFLAMATORIO Y
ANTIPIRÉTICO. GRACIAS A SU TOTAL
SOLUBILIDAD SE DISUELVE EN UN
INSTANTE EN EL AGUA DE BEBIDA DE
LOS ANIMALES, CONSIGUIENDO UNA
ACCIÓN INMEDIATA CONTRA LA FIEBRE
Y EL DOLOR DE LAS INFECCIONES

DAS.

ADO PARA
PORCINO Y POLLOS
Ácido acetilsalicílico al 65 %

Especies de destino c indicaciones: Cerdos y pollos El acido acetilsalictlko esta
indicado para el tratamiento sintomático de la fiebre Posologia y modo de
administración: Via orat en el agua de bebida. Cerdos SO mg de ácido acetilsalkllico/kg
pv/dla: equivalente a 0,75 g de FEBRINOL SP/litro de agua, durante 10 dias.
10 mg de ácido atetil&alicilico/kt) pv/dia. equivalente a 0.40 g do FEBRINOL
tíe agua durante 5 días Periodo de supresión: 7 días Con prescripción vet<
Presentaciones: Envase de 10x100 g, X kg y 25 kg.

Registrón': 1.647 ESP

s.p. veterinaria, s.a.
Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 - Ap. Correos, 60 - Teléfono 977 850 170* - Fax 977 850 405 - 43330 RIUDOMS (Tarragona)



.A OEL MES

L'ENTREVISTA
ABU-BAKR MABRUK AL-MANSURI

Ministre d'Agricultura, Ramaderia i recursos hídrics de Libia

"Els països del nord i el sud de la Mediterrània
hem de creure i treballar en aquesta aliança"

Libia no va ser un dels països firmants de la Decla-

ració de Barcelona del I99S, però si que s'bo afegit

a la creado de la zona de lliure comerç que propicia

la Mediterrània.

Què és el més important per Libia en la
nova àrea d'intercanvi mediterrani?
Ab,m~ de toL agraïm l'oportunl"t. Nosaltres creiem

en Líbia, això és el més important, però també

creiem en la Mediterrània. Els països del nord i el

sud de la Medlterranla hem de creure I treballar per

aquesta aliança, construirla, fer-la més forta per a la

nosr,l agncultura I la nostra ram.ldena, fIem de

convertir aquests sectors en referent de l'aliança

dels paisos de la Medlterranlcl, Ens hem de convel"-

tir en exemple cada dia. Ara hem fet la pllmera pas-

sa: posar-nos d'acord amb la idea que hem de pdl'-

segona passa ha estat posar-nos d'acord sobre

que hem de fel I com ho hem de fer: I la tercera

passa és ambar a seI" realment competitius a la re-

gió euromedlterrania, on tots tenim Intelessos so-

Cials I economlCs dins d'unes condiCions d'Igualtat.

En quin sentit?

Per a nosaltres el sector agrícola i ramader és el més

important dins de la societat, |a que és la principal

font de menjar per a tothom.Tots hem de menjar

per viure; per això creiem que hem d'invertn en

l'agricultura > la ramaderia i arribar al desenvolu-

pament de les persones que hi treballen. És fona-

"Hem de donar a
l'agricultura la lnillor
inveri~ i la millor
t c n i ' per arribr al
nivell d i t jar i r
competitius,."
mental. No ens podem endarrenr. Aquesta no és

només una oportunltat pel 1 Espanya: també ho

és per a Líbia, I ens hem de posar al dia. Hem de

donar a l'agncultura li! millor InverSió I la millor tèc-

nICa per arnbar al nivell deSitjat I ser compertIUS.

S'ha de trobar un acord en les àrees més
tècniques?

Si Hem de transferir tecnologia, això és necessari

i és una bona apreciació. Els països del sud de la

regió mediterrània ens hem de fixaren el nord. És

una realitat L'alta tecnologia és al nord i el en

ment de l'agricultura és en la transferèm i

nológica, en la transferència dels processos pro-

ductius. Hem de construir en molt poc temps i de

• >era més barata que puguem un sector agrí-

cola i ramader competitiu per estar en igualtat de

condicions a la regió.

Què es pot aprendre de Líbia?

Som una potència en el sector pesquer, en

cola i d i muden Tenim més de 2.000 quilòmetres

de costa; per això estem considerats com el país

del nord de l'Àfrica amb més litoral.Tenim moltes

varietats de peix de molt alta qualitat. És una àrea

en la qual som realment competitiusV\ctualmrni

hi ha empreses alemanyes que han invertit en les

nostres pesquenes i en les nostres indústries del

sector apostant pel desenvolupament del sector al

territori. A més, tenim un dels rius més cabalosos

del continent d'on trèiem l'aigua per als regadius

de regions senceres.

Quins avantatges té això?

Ara mateix estem en una situació molt bona per

a una transferència tecnològica, sobretot pe

gricultura, per als cultius fruiters i florals,

És la Mediterrània la millor àrea per
al cultiu i el desenvolupament alime
tari?
SI, ' s la millo~ Només hem de millorar ia quallt"t

pel' p o d I tenll" la millol matèna pnmera I el co-

neixement en els cultiUS, però tenll'l'1 una n mancança

en la Indústna transformadora a el de-

senvolupament de la Indústf/a al!mentàna. Hem

de cr011 una indústria alimentària també a escala

econòmica perquè verrtablement es converteixI

en un sector de f/quesa I de futur a la regió me-

diterrània

í
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, radenes que es
presenta amhiáquexia, deshidra

ma dental

sistema
importants

MIREIA PEÑA PLA, MARTA PLANELLAS BACHS, JOSEP PASTOR MILÁN - DEPARTAMENT DE MEDICINA I CIRURGIA
ANIMALS FACULTAT DE VETERINARIA - UNIVERSffAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

L
a simptomatologia deis pro
cessos digestius pol set
inespecífica, en el sentit
que les patologies que no
són purament digestives

pi l·llm donar Lloc als < làssi< s símptomes
que s'associen amb el sistema gastroin-
testinal, com l'anorèxia, els vòmits, les
diarrees, la pèrdua de pes, etc. La uiilit-
:K ió ili.1 proves >lc laboratori t'ns aju-
dard a diferenciar processos digestius
prim.ni.s Jéis d'origen extradigestiu. Un
alfiuns casos aquestes proves també ens
permetran arribar a un diagnòstk espe-
i ilu de la malaltia responsable de la
simptomatologia del pacient. En qual»
sevol dels casos, sempre que 's dugui a
terme una rerca laboratorial, és con
v'nient interpretar els resulnns de l's
proves en el onjunt de la història I r
ni<I, de la simptomatologia i I l'exa-
m'n (¡sic del pacient.

AVALUACIÓ RUTINÀRIA
l nsisteix a ohtenir una base le d~ld
qu' ens permetrà ('r-nos una ide;1 de l ' e
tat g n r a l del nostr' pacient i pode
esc urçar la lIism d> diagnòstis di('ren

11,ils. Bn aquesta avaluació s'ha d'in-
cloure un hemograma complet, una bio-
química sérica i una urianàlisi. L'hcino-
grama és especialment important en eb
pacients dels quals se sospita que pot ha
ver una neutn ipènia (< adells amb ente-
ritis per parvovirosi)o infeccions, o en
els pacients que estiguin anèmies. Així

en n-
ciar pi us
primaris dels d'origen
extradigestiu

mateix tamhé és important per ml de va-
lorar l'estat general dels pnienrs qu e
nen febre, p"rdua de pes o anorèxia p
.auses que no han estat determinad
En pacients anèmis, amb l'hemogram
podrem determinm si hi ha una possib
deniè n c ia de f'rro si s'observen can
compatibles amb un;1 anèmia f e r r o
ni<1: hiporomà~if1, microtlosi, tro
h o iros

Quan duem a terme una bioquímica sè-
rua en pacients amb problemes pre-
sumptameni digestius, és Important que
aquest panel bioquímic inclogui >n i ivi-
iais enzimàtiques hepàtiques (ALT,
ALK) per determinar si hi ha o no una
patologia hepàtica que cn^ |ustilii|iu la
clínica del pacient, funció renal (urea,
i reatinina), ions (sodi, potassi, calci, fòs-
for), glucosa i una valoració de proteïnes
plasmàtiques (preferentment mitjançant
un proteïnograma per obtenir una esti
mai ió ilils nivells d'albúmina).
L'urianàlisi permet avaluar corree lament
la funció renal i, en casos d'hipoalbu-
minèmia, juntament amb l'I quouent
protcm;1/reatinina en ortna, l ' m
merr; 1llll1(¡rmar o descartar una pèrdua
de prot'ïml per orina.

PROTEÏNOGRAMA
En els casos en què hi ha una afecc ió Se
venl dcl lracte g:lstrointestinal, existeix
una alteració de la harrer;1 mucosa in
testinal i una pèrdua de constituents del
plasma. En general es pnrla d'enteropa-
I ie^ amh pèrdua de proteïnes quan hi ha
.una pèrdua tant d'alhúmina com de ^lo-

u



bulines. És importan! descartar altres
i a J'lupc ipn iteïnèmia, princ ipalment

pèrdues renals (nefropatia amb pèrdua
de proteïnes) o una manca de producció
(insuficiència hepat* a «veí i). Les en-
teropatti s amb pèrdua de proteïnes són
Limfangitt casis, inflama< ions Intestinals
i còniques i severes (IRM -limfoplasmo
citaria, eosinofflica, gTanulomatosa o ul-
cerativa) i neoplàsies (principalment
llnfosarcoma intestinal). Fin casos de pe-
ritonitis infecciosa felina, enteropatia

Basenji o bé en animals amb leishma-
niosi, és freqüent trobar una hipoalbumi-
nèmia juntament amb una hiperglo'
bulinèmia per estimulació immunitài la

COPROLOGIA
En gairebé tots ela animals que tenen una
malaltia del tracte digestiu ét convenieni
dura terme una anàlisi coprològica perflo-

. especialment en els animals joves.
Tot i que no sempre et tracta de la malaltia
primari; i, moltes vegades els paràsits poden
provocar una debilitació addicional. És es-
pe íalmeni difícil detectar quists de ( w

i//,i spp., per aquesta raó i-s recomana que
L'anàlisi i oprològú .1 es dugui a terme per
flotado en sulfat de zinc. Alguns d'aquests
paràsits s'eliminen de manera intermití nt,
pa això és recomanable dura terme la flo-
tació en sulfat de zinc amb mostres de tres
dies consecutius. Tot 1 que l'anàlisi co-
prològica directas és una prova senzilla de
fer fins I iot a la clínica, és poc sensible 1 en

as in 1 poi substituir la flotat ió.

PROVES EN FEMTES
LatincUSde I mus fecals amb l'objectiu de
determinat La presència de partícules no

Interpretació de les
més importants en

i Alteració
Anèmia

Anèmia no regenerativa
Augment de l'hematòcrit

Microcitosi

1 Macrocitosi
Hipertiroïdisme felí

iFeLV

1 Deficiències nutricionals
Limfopènia

Hiperadrenocorticisme
1 Estrès
: Infeccions víriques

1 Monocitosi
Neutrofília

1 Necrosi

Neoplàsia
1 Pancreatitis

Neutropènia

Endotoxèmia
Sèpsia

Peritonitis
Eosínofília

Enteritis eosinofílica

1 Hipoadrenocorticisme

Trombocitosi

Hiperadrenocorticisme

troballes hematològiques
els processos digestius

Possibles causes

Pèrdua de sang en digestiu

(malaltia crònica 0 malnutrició)

Hemoconcentració (deshidratació)

Deficiència de ferro (pèrdua crònica de sang per

mia regenerativa

Anèmia regenerativa

(poc freqüent)

Limfangièctasi (per pèrdua de limfócits)

(brom, parvovirosi)

Inflamacions cròniques 0 granulomatoses

Inflamació

•

Parvovirosi

Parasitosi intestinal

Pèrdua crònica de sang (especialment si va

associada a anèmia microcítica)

•

digerides com el greix (tincióde Sudan)
o de midons i fibres musculars (iode) té
una utilitat qüestionable a causa de la
presència d'un gran nombre de falsos po-
sitius 1 negatius. IVr aquest motiu, la tin-

ENTEROPATIA AMB PÈRDUA DE PROTEÏNA

LIMFANGIECTASI

| NEOPLÀSIA * 7
•Umfasarcoma intestinal

y |

MALALTIA
INFLAMATORIA

INTESTINAL (IBD)

• Um(oplasmocltàrl.
• Eo.lnoffllca
* Granulomatosa

ulceraova (bóxer)

INFECCIÓ

ENTEREOPATIA
DEL BASENjl

ció ik Sudan que s'havia emprat en el
diagnòstic de la Insuficiència patu reàtica
exocrina actualment ja no es fa servir,
L'anàlisi quantitativa d'activitat proteo*
linca en femtes (contingui de tripsina
fecal) també s'bavia emprat en el diajj-

n(stic Li la inu(¡cienia pancreàtica
exorina. Actualment nomé es fa se
en els c aso. en el. qual la TU no és ca-
par; de detectar una insuficiència pan-
creàtic, exocrina, é H dir, en ohstru
C ions del conducte pan reàtic (molt poc
freqi.inr en la pràctica clínica de petits
animab)
Les proves de sang oulta en femt's tam-
poc no Lenen gaire aplicaió en la c líni-
ca veterinària a causa que els petits a
mals s'alimenten de productes de basc
àrnica que donen Uo a faio positius
(~lixr om també la cimetidina, supl
ments de ferro i alguns vegetals). En
que algui dura terme una determi na 1. ió
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HEPATOCIT

CIRCULACIÓ
SISTÈMICA

CIRCULACIÓ
VENOSA PORTAL

de sang o< ulta en femtes,
l'animal ha de rebre una
dieta lliuro de carn durani

ris i n -4 dies previs ;i la prova.
Uns de lea proves que habitualment es
practica a la clínica diària és un ELISA
per dete< tai pari ícules víriques de la p;ir-
vovirosi canina, Es una prova molí espc
cífica, iot i que el virus no s'elimina en Ien

proves fecals s'han
J'obtenir en
inci la malaltia i

Lvenien! contactar
amb el laboratori

primeres 24-48 hores i es poden obtenir
falsos negatius en aquest període. Per
aquest mltiu, és reomanable repetir la
prova als 2-'3 dies d'haver-sc iniciat el pro-
cés en animals sospitosos. Els f,llsos posi
i tius poden aparèixer en animllls vacunats
reentl11ent amb vacunes inativades.
També s'ha desenvolupat una prova ELI-

A per a medicina humana p'r tal de
deteClar l'antigen de (;i;¡rdi;¡. En medi
cina veterinària és més {¡able dur a ter
me opmlògics per (10((\ió en múlt iples
mostres. La m i r o s ò p i a e lectrònia es
pot emprar per identificar partíules ví-
riques en {emtes. Està indicada en asos

, INTESTÍ
(ILÍ)

INTESTÍ
(CÒLON)

en els quals altres proves no siguin
diagnostiques i amb finalitats epide-
miològiques. Les mostres fecals s'han
d'obteniï en les fases inicials de la ma
laltia i és convenient contactar amb el
laboratori per tal de conèixer les ins-
truccions de maneig i conservació de la
mostra. S'han dissenyat proves per de*
tectat toxines bacterianes, en concret de
t lostridiumperíringeos i ( l¡»n¡Jnim dit-

li, //<•. S'han fel servir en gOSSOS, però un

resultat negatiu no descarta la malaltia
i poden ser necessàries diverses mostres
per poder trobar la toxina.

CULTIUS FECALS
Només estan indicats quan se sospita d'u-
na malaltia contagiosa o quan el resultat
d'altres proves no dóna lloc a un diagnòs-
tic. Es recomana l'ús de tècniques esj
liqües per a cada patogen i és convenient
contat iar amb el laboratori per rebre ins
truccions específiques del maneig >!<• la

mostra. La presencia de patògcns ,i les li·in
tes no confirma que aquests siguin els cau
sanes de la ma la I na. Els patògens quei
xen més freqüentment en mostres de
femtes de petits animals són; Cp&füngens,
Sahnonellaspp., ( 'ampykhacterjejuni\ Ya
sinia entén eolítica i algunes soques d'E, co
li, productora de verotoxines.

CITOLOGÍA RECTAL
l'ui ajudarà identificar agents etiologies
0 cèl·lules inflamatòries. La presència de
més de } D 4 bactèries formadores d'i

res per camp d'immcrsio suggereix la
presència de i olitis per clostridi, tot i que
també poden aparèixer en alguns gossos
normals. I a presència de leucòcits en tem
te-, indica una inflamació transmural de
la mucosa del còlon. Tol i així, no se'n pot
diagnosi k ai una i ansa espec frica.

DIGESTIÓ I ABSORCIÓ
1 I pam rees i l'intest (estan íntimament
relacionals entre si i poden donar lloc a

signes clínics similars (vomiis, diarrea,
pèrdua de pes). Al llarg dels anvs s'han

emprat múltiples proves per avaluar la

funció pan<nanea exocrina.

\. tualmeni s'accepta la valoració de la

de l'anèmia fatiSpènica
itosi i hipocronjjO|



MALS DE COMPANYIA

Mostra de 4|plogi
a/nb presènci
eapoailadfs

r

Lmmunoreactivitai similar a la tripsina
(TLI), de l'anglès aypsin-Uke immuno-
reactivity) com a prova estàndard peí ¡il
diagnòstic de l-i insufu ièn< is pan reàtica
exocrina (IPEX). Es un marcador especf-
tu piT ;il pàncreea i In seva sensibilitat i

Ift H. n ion elevades en el diagnòstic
de l.i IPHX tant e n d gosconi en el nat. I V
tecta en serum la presència de proteïnes
produïdes pel pàncreea exocri i teòrica-
ment és vàlida fins i tol en animals que ja
reben suplements enzimàtics pani reàt ï<
La TLI pot nuKmenrar en casos de pan-
creatitis, insuficiència renal Imalnutríi ió
«vera, però rarament això dons lli«. a con-
fusions. Un cas espi·i ui en el qual podem
no detectar una tnaldigesi Id tniï ¡ançam la
T U és la insufiCiència pancreatica exo
crina provo ada per ohstruc ió del c on
ducte pancreàtic, per és molt poc
freqüent en la clínica de petita ani
mals. En aquests casos és necesària
un a provad'ac tivitat proteo lrli a fe
cal quantitativa. Un fator que < al te-
nir en compte és que l'anim¡¡1 s'ha
de sotmetre a un uejuni de 12 hores
iban di prendre la mostra pcr de-

terminar la T U . Els gossos normab
tenen valors de T U sup'rLlJrS a
S 19lL. Quan el reultat és d'entre 2

i 5 Ïg/L, l'animal es sospitós d'IPEX i es re-
comana repetir la prova a les quatre set-
manes. Valors inferiors de 2 I^/Len el gos
i de <S Î /L en el gat, són diagnostica ilT
PEX. Valors de TU substancialment su-
periors a la normalitat són suggestius de
pancreatitis, que és la raó principal per hi
qual se sol·licita aquesta prova en gats. La
major part de l'amilasa i la lipasa en serum
no són d'origen pam real i<
De fet no es rellueixen els seus nivells des-
prés de practicar una pani reatectomia
completa en gossos i, pet tant, no són và-
lides peral diagnòstic de la IPEX. En el cas

de la pancreatitis aguda, la Lipasa i l'ami-
lasa tenen una baixa sensihilitat i especi-
IT at, p'rò un i tement en m e n t
vegê1ues del valor en un o els dos enzim
en el gos és suggestiu (lOt i que nouiag l1 l

Causes d'augment d'activitat
lipasa / amilasa

Inflamació, necrosi, neoplàsia pancreàtica

Insuficiència renal crònica

Macroamilasemia (leishmaniosi)

Glucocorticoids (només la lipasa i lleus increments)

Perforació intestinal

tic) d'una pancreatitis aguda En el cas del
gat no tenen utilitat diagnostica. Actual-
iiicin es pi 'i determinar l'activitai lipasa
pancreàl u a per RI.A per al diagnòstic de
la pancreatitis aguda en el gos amb una
elevada sensibilitat diagnostica (no dis-
ponible al nostre país).
Una altra prova relativament nova es la PI I
(de l'anglès, panaeaticíipaseimrnuncte» tí
vity). Es tracta també d'una prova RÍA que
permet el diagnòstic de la IPEX quan estn >-
ben valors reduïts en sèrum.

Els àcids biliars no con-
jugats s'eliminen men

ientment en la cir-
culació i pugen l'àcid
còlic no conjugat

HI si ibrecreixemeni bacterià està definit peí
la presencia de més de 105 LJFC/ml de lí-
quid duodenal en elgO6. Peral SCudiagnÒS-
iu s'aprofita el fel que les bactèries intesti-
nals sintetitzen i secreten algunes vitamines.
En casos de Bobrecreixement bacterià in-
testinal hi ha un increment de la produc-
ció de lolai intestinal de manera que els ni-
vells en serum augmenten. En canvi, la
cobalamina és emprada per les bactèries res-
pi msablesdel sobrecreixemeni bacterià, de
manera que en redueix l'absorció i els ni-
vellsen sang disminueixen. Laredua iódels
nivells de f o l m s e n s è augment deia
nivells de (blats en sènnn són indicatives
de la possible presènc ía d'un sobrecrelxe-
ment bacterià intestinal, però no són pro-
ves definitives.

La flora intestinal desconjuga els àc ids hí-
liars. Per aquest nioliu, en i asos de sohre-

creixemeni bai terià intestinal hi ha un
augment deb nivells d'àcids biliars no con-
jugats intestinals qu s'ahorbeix'n de ma
nera passiva. Els à iLis biliars noconju

s'eliminen menys cfiientment ert
1l a irulaió i pugen els nivells d'à-
cid (¡li no onjugat. D, tota ma-
nra, l'incr'ment d'àids hilifl r
onjugats no és sufiient per a

n m enta r '1s nivells d'àids biliars to-
tal s irulants en c asos de so
)reixement bacterià intestina\. En
el gat cl ohrereixement ba

intestinal e n (Ira està en fas' d

vesliga ió.
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augurado de
les ¡ornades

T
ul va anat molt bé. Hi
van assistir J50 persones;
els ponents eren tots
d'un nivell científic ele
\ n i , c o m é s c-l i a s d e ( "Mil

Swanson, director d'anestèsia del
North Carolina State Universityi
0 Avery Bennet, cup de c¡rur în del Bay
Àrea Veterinari Specialists in San
1 eandro. "La resposta de lea cases
comercials també va ser moll bona, so
IMYICU en facilitar l'assistència i la par-
ticipació dels veterinaris", vacomentai
Félix. García, professor del departament
de medicina i cirurgia animals de la
UAB i organitzadoi aquest any de ICS
¡ornades. "Feia nou anys que no es

Alt nivell científic
de les jornades de
Cirurgia veterinaria
Van tenir lloc a la Facultat de Veterinària
de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) I111 i el 12 de novembre

s'organitzaven a Barcelona. Cada any
es desenvolupen en una universitat
espanyola, i os domi continuïtat i con-
solidació al congrés.
Les àrees temài iques van ser: petits ani-
mals, animals exòtics i èquids. Del pri-
mor grup va destacar, com a qüe ¡1 ii'
candent, ['analgesia en gossos i gats;
el tractament quirúrgic dols problemes
de la còrnia; la cirurgia toràcica, i els
rumors orals.
Quant als animals exòtics es va ler un
repàs de les tècniques quirúrgiques mi
innovadores, cotn la cirurgia de la trà-
quea de les serps i la cirurgia abdominal
en tortugues i altres rèptils. "Van ser
moll interessants les aportacions perso-

nals dels ponents mateixos, que són
figures de primer nivell internacional",
vi explicar Félix.
En èquids, el tema d'estudi va ser molt
concret, però no per això menys interes-
sant: cirurgia articular, patologia de les
ar t i cu lac ions , r e g e n e r a c i ó del t . i r t í l ay
i els problemes derivats de la competició.
"Pel que la als ponents, van comentat
l'elevat nivell Cant de les instal·lacions
de l'hospital clínic universitari com de
l'hospitalitat catalana", finalitza Félix.
A més, la bellesa arquitectònica de
Barcelona i la riquesa dels diferents
llots turístics que es pot visitar van
mantenir captivats els ponents estran-
gers durant la seva estada.

El llenguatge dels gossos: els senyals de calma

Turld Rugaas, especialista noruega del comportament caní i fundadora de l'Associació

d'ensinistradoi s europeus, oferirà el 19 i el 20 de maig un seminari sobre el "Llenguat-

ge dels gossos". L'experta donarà les claus de les tècniques dels gossos de canilla per

evitar i resoldre conflictes i agressions, reduir l'estrès d'aquests i dels individus amb què

¡nteractuen. El seminari, d'aforament limitat, està organitzat per l'Associació catalana de

gossos d'assistència i tindrà lloc al COVB. Més informació a: 646 876 237 / 667 720 610.

Els gats poden patir Alzheimer
Així ho revela un estudi publicat a la revista Journal ofFeline Medicine. Segons l'es-

tudi, el cervell d'aquests animals té la proteïna vinculada amb la malaltia humana. El

descobriment permetrà conèixer el procés d'envelliment dels gats, el desenvolu-

pament de la malaltia i la possibilitat de crear tractaments per a humans.

Protesta pels drets dels animals
Unes 500 persones es van manifestar el diumenge 10 de desembre a la Puerta del

Sol de Madrid en defensa dels drets dels animals. El portaveu de la fundació Equani-

mal, Rafael Boró, que va organitzar la protesta, va explicar que la s~va demanda és la

reforma de l'article 337 del Codi penal, que no calgui l'acarnissament per condem-

nar una persona per maltractament i que sigui aplicable a tot tipus d'animals

.Jffaflé/iB-.

Teràpia amb gossos
L'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC),

amb l'Ajuntament de Tarragona i l'entitat Animalia.

ha dut a terme amb gran èxit un programa de terà-

pia assistida amb gossos al centre de l'APPC de la

Muntanyeta.aTarragona. Quatre exemplars ensinis-

trats de la gossera han permès que més de 100 per-

sones amb discapacitat es beneficiessin de la seva

companyia. Segons Núria Buira. directora de la Mun-

tanyeta, els animals fan que es generin activitats mo-

trius que han millorat la qualitat de vida dels afec-

tats. L'Ajuntament preveu dur a terme més iniciatives

com aquesta, però són necessaris 4 o 5 gossos més.

15



NUTRIVET

Una nutrició adequada per a cadells
El creixement és una etapa molt delicada, ja que els animals són més SUÍ
ceptibles a patir malalties. Una correcta alimentació pot disminuir els riscos

AFFINITY Redacció

I Is animals y tves són una població de ri*.
respecte .1 Les Infeccions vitals, bacteria-
nes o parasitàries. No obstant ai NO, una
niiiiK tó adequada duran) la gestació, la
lactància i el creixement ajudarà a di··-
tmniiir aquest perilL Per això, als cadells
de gos hem de proporcionar-los un <ih-
iiK-ni set .11 >.iu tr de les 2,5 setmanes d'e-
dai 1 com .1 molt card, a les 4 setmanes, ¡a
qui' en aquest moment, la lli·i no és
capaç d'aportat una alimentat ió òptima
.1 iots els petits animals. Així doncs, t-n
aquestasea ióus proposem un resum d'un
article Ji- la IsabelleJeusette 1 <lt-l Víctor
Romano, Nuaictótie/odefl. L'objectiu del
text és K\ isar les necessitats nutricionals
dels més petits - des d'abans del deslleta'
ment fll1s el final dcl creixement- perwl
d';ljudm a limit"r el ri,t. a pam d'altres
malalties del cr'ixement i ac o nseguir gos-
sos adul", en forma

1 Durant Ics ducs primeres setmanes de vi-
da, cls cadelb slm susceptiblea la deshi-
drar¡¡cllÍ, El magatzematge del glucògen

hepàtic és baix Ldepénde la Ingesta de llei
pom sobreviure. Així doncs, la dieta que
ha de seguir la mare durant el final de la

ió 1 la lin tància ha ile MT alta m
energia 1 moll palatable.
Ela animals en creixement necessiten m
energia en comparai ió amb els adults.
11,111 de cobri) el manteniment 1 di sen
volupar-sea nivell cesi 1 musculat l·4o obs-
tant això, un ÍIUIL-X de creixement ràpid
no significa que sigui òptim. En gossos
grans, la ingesta excessiva d'energia ¡y-
nera un pes massa gran ;i un sistema os-
teoaracular po< madur, augmentant ['es-
trés mecànic sobre t-U cari dags 1 les plaques
de 1 reixement S'ha demostral que exis
teix una relació entre la displasia de ma
luc, rosteocondrosis,el radiuscurvus, l'os-
tc<x!btrofia hipertròfica i un e x é s d e
dUn1nl ci creixement.
T;¡mhé l'obesitat causn modifica ions en

recc ions hormonak Pa altra ban
da, una abundant energia en els cadells
més p'tits pOl ausar obesitat 1 l'uhesitat
pre0<; predisp<l<1 als animalsapat ologies

com la diabetes 0 el canco; de mama.
Tot i això Ics necessitats d'energia dismi-
nueixen amb el temps.Es recomaoja un
descens de 1.6 1 1.2 quan arriben al SO
i el 80% del pes, respectivameni

GREIXOS I PROTEÏNES
Pel que fet al greix i a les proteïnes, lespri
uiL-a-s MUÍ fonamentals a la dieta del i a
delL Són d'especial interés eh àcids grei-
xos essencials poliinsaturats per al
desenvolupameni neurològic. En el cas
ilc les proteïnes, encara que no s'han us-
tudiat els --rus efectes en la lactància a
fons, són importants pet al creixement,
fambées requereixen aportat ions de vi-
tamina A, E, < \ iure 1 Fem 1 (les reserves
del cadell són moderades). Elsautoreacon-
ssellen princip,lll1lent que el primer ali-
ment sigui molt digestible i di..poi d'una
enomposii6intermitj 'entre la llet 1 i l
ta d,I creixement També un produ ric
en nIl'òtids ((lmp()nent~ d l ' l 'A i DN
l'ARN) millor,\[11 la r'sposta immunirfl-
ria dcl cadell a tr.-1vés d , la seva nutric ió.
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www.affinity-advance.com

Protégele como una madre.

ADVANCE

MÀXIMA PROTECCIÓN Y DESARROLLO

Ahora ya puedes asegurarle, durante toda su etapa de cachorro, el mismo nivel
de nucleótidos que le proporciona la leche materna.
Las primeras semanas de vida de tu cachorro son decisivas para su futuro. Al fin y al cabo es un bebé que
necesita una alimentación específica, un cuidado especial y la maxima protección para crecer sano. Éste es e
objetivo del último desarrollo científico de Affinity Advance, la nueva línea avanzada de nutrición funcional
Special Puppy Care. Una fórmula exclusiva reforzada con nucleótidos, con el mismo perfil que la le
de la madre. Estos nutrientes son los principales responsables de la multiplicación celular y por tanta del crecimiento
Spedal Puppy Care proporciona mayor protección inmunitaria, mejora la función intestinal y desarrolla al maximo
el potencial genético del cachorro: Ciencia e instinto maternal.

Disponible en las mejores cllnicas veterinarias y tiendas especializadas

nue"O



. aplicació c
antitabac s'endureix
a Catalunya i

i

En h ru , s'iInp1antarcn controls rutinari i, a ¡nós u
lné, a les i n p c i o n .'hi aplicar'l la tne.ura de la
qualitat de l'aire lnitjan\ant un aparell que ana
Ht:1 lc qu'ntitct de fum que hi ha en un local
VILMA FERNANDEZ Redacció

Ai latalunya In ha més de

2S0 inspectors, veterinaris,

farmacèutics i metges que

s'encarreguen de dut a

tenue les inspeci ions

sol·licitades pels niii.nl.nis sobre la defi

arliCILHí de In licI

2M/20O5 "I ey de medidas sanitarias ñente .1/

tabaquismo \ reguladora Je h veno, dama'

tusa>, (7 c 1 '/í^i/fin > i 2a publicidad de A B p n >-

duC[o ..del rah/co" a hars, (lmS 1 lócala

piil·lks Je luí I ipus,

Dunll1t el 2006, mts dis han desenvolupat

una intemn tasCI que, compl¡lhilirzat!(I,

dóna el següenr halant;: d's de l' I de gener

fins al 30 de novemhre, hi h<1 h¡lgut 6.634

II1speCLlom; de Ics qu' ,'hnl1 fet fins al

,etemhre, s'hnl1 tr,lmitat 72 expedients que

han deriv<1l en 32 sancions; d'aqu'stes, 16

li,ui est< 1l grells (gent fumant a foms, pas-

tisseries...) i 14 lleus (per exemple, gent

fumant .1 l'aeroport). Una sanció greu

suposa un.1 multa de 600 a 1.000 euros 1

un.1 de lleu, Í0 euros, " l e s inspeccions es

1.in ;i partir de les denún< tes dels t iutadans

i es realitzen absolutament tutes", ha expli-

Des de l'l de gener i
fins al 30 de novclnbre
del 2006 s'han fet 6.634
inspeccions seguint Ics
denúncies ciutadanes

cat a Vetcrinarb Daniel Giménez, veteri-

nari i imrector del deparmmenr de alut

de la Genen1litat de (Catalunya. "Fins ara

no 6 excei>iu, però el nomhre de den(lI1cie

. un nt.i, ja que ada vegada In ha més

J.i és rpés freqüent
pínt lliures de fum.

informació". L'activitat dels inspectors se

centra en cot tipus de locals: centres de tre-

ball, hotels, bars, restaurants... "Als llocs on

lii ha menjar, • om forns i la als de degusta

cions, està totalment prohibiï fumar.

Només poden triar els qui tenen llicèni la

com a luir, i només en el ias que la superfí-

cie hàbil sigui superior ii 100 nv. No es con-

templen com ,i superfície hàbil cuines i

altres espais; només compta l'espai etl el

qual es permet la circulació de persones.

Finalment, la :ona de fumadors ha de ser,

com B màxim, un 50 % de la superfti h

hàbil total del local".

NADONS, PARETS I VENDA
En 1'(t1tima aCllIalilzaió del rrolOcol que

els imop'crors han d';:¡plicar hi ha les Ics

reccions contr¡¡ el tahaquisme, amh noves

mesures que s'endurirtin immediatament.

_'hi conrempl'n les següents ac c ions: s'o-

r i r i \ un expendient sancion<lJor als lo

on hi hagi gent (umant i nadons, (¡ns i tot

si el local t~ una superfície hñhil de més de

100 m

I c, serar;lcions entre Ics zone de fumadors

i no (um"dors han de lIer contundents,

com, l' 'r exemple, una paret o una rorta
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Les cortines d'aire queden invalidades si no

demostren la seva eficàcia com a mètode de

separat i< i de l'aire.

Les maquines de venda de lahac han d'es-

tar situades en la :ona de fumadors i en

llocs a la vista del personal del local, mai en
lloïs que impideixin el control visual direc-

te- del propietari del local o dels empleats.

l.i mesura de la qualitat de l'aire serà cambé

una qüestió d'estudi: a les iones de luma-

dors hi ha d'liavcr aparells adients d'extrae-

ció i afegimenl d'aire que permetin la reno-

va i " de l'aire. L'eíectivitai dels equips sc-ra

evaluada peí uns aparells mesuradors del

fum que el depan ment de Salm instal·larà

puntualment

QÜESTIÓ DE SENYALS
L.i senyalització és un tema sobre el qual se
centrara la màxima atenció. Lis locals que

permetin el consum de tabac han de- tenir

un canell lora o a ['entrada d'unes mesures

concretes (10x20 cm) i han d'estar esi rits

en un tipus de- lletra mínim de 10 mm.

La situació de la maquina de venda de

tabac ha d'estar senyalitzada cambé amb un
cartell de les mateixes característiques i, a

Tabac i tabaquisme ^ ^

- La venda de tabac a Catalunya, se-

gons dades del departament de Salut ^

de la Generalitat de Catalunya, ha bai-

xat un 4,9 %.

- Les dades del CIS (Centre d'Inves-

tigacions Sociològiques), mostren que,

a Espanya, l'any 2006,750.000 perso-

nes han deixat de fumar.

- La despesa anual que ocasiona el ta-

bac ascendeix a 550 milions d'euros,

xifra que supera els 460 milions que

\

1É1
es recapten per impostos. ^ ^ ^ ^

- El tabaquisme causa el 20% de les ^ ^

morts a Catalunya i origina 53.000

hospitalitzacions anuals. ^ H

L • I ^ ^

^ |

set possible, l'aparell ha de- comptar amb un
sistema de bloqueig per impedir la compra

Je- t.iku als menors, Aquets sistemes poden
MM comandaments a distància o fitxes de
compra que s'han de > mviar a la hurra.

"Quan fem li's Lnspea tons, hem d'observar

si en un lluc on, en principi, m> s'hi pol
fumar i en el moment de la inspecció CM hi
ha ningú fumant, si hi ha, en canvi, signes
indirectes que s'hi tuina, com cendren,
pudor a tabac, burilles..." comenta l'inspec -
tor Daniel Giménez.

MASTER EN QUALITAT I SEGURETAT
ALIMENTARIA: SISTEMA APPCC

POSTGRAU (200 hores) i MÀSTER (450 hoi

Títol atorgat per la Universitat de VIC

UVIC
FORMACIÓ A DISTANCIA: ON LINE / MATERIAL IMPRÈS

SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTÍNUA

Amb el suport de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària

«rv«l d * Blbllot«qu«>
•«••i11-»*-

BTC - FORMACIÓ I ASSESSORIA 02 19 81 75www.higienealimentaria.com ¡nfo@higienealimentaria.com



La indústria
es posa al
dia amb
MRAMA
a la
universitat
catalana
Del 21 al 24
novembre la UAR va
acollir el V Woikshop
'Mètodes ràpids i auto-
matizado en microbio-
10gb alilnentaria

MARTA CAPELLAS I JOSEP YUSTE

Professors de Tecnologia dels aliments de la

Facultat de Veterinària de la UAB

O
ry;mitzat pel Centre
Espo ial de Recetes Planta
de Tecnologia dels
Aliments i el departament
Je (Üèncis animal i dels ali-

ments de l;i UAB (Universitat Autònoma
de Barcelona), el WorUxr MRAMA
(Mèrmlo Ràpids i Automatització en
Microhiologia Alimentària) es distingeix
pel contingut aplicat i de futur que amplia i
difon els coneixement!> teriCS I pràctic
sohre metnde Innovadors per detec
wmpt<lr, aïllar I caracteritzar ràpidament els
mlc roorganbme habituals en els aliment i
l'aigua.

DANIEL Y.C.FUNG
I m nu c ada any, el ponent principal va ser el
professor Dr. Daniel Y. . Fung, de la
Kan.\i l'swte University (Manhattan,
Kanas, EUA). El Dr. Fung és professor de

cIa dels aliments del / ~f1
8rtment or

[niïnal Sciences and Indusoy, I a seva espe-
cialitat és la microbiologia dels aliments i,
en aquest àmbit, ós un científic de prestigi
internat bnalpelquefaals mètodes ràpids i
l'automatització. A més, és director del
Wcdohop internacional sobre Mètodes

r à p i d s i ¡ i i i i u i i i . i i i i n i n i 11 m i c r o h i o l i

que també té lloï anualment i Manhattan,
KS i que va complii la aeva Z6a edició el
passat mes de juny.
h i n y v;i si·i L,'ii,iny;ul(ii J e l p r r m i i n t e r n ; i -

cional de l'Insüwu- oi Food Tèdmobgists
(1FT) el 1997; del premi al Millor Educador
Wakman de la ,x::iL'ty for fndutrial
Microbiology el 2001; del prem i
l'Excel·lència en la D c n c i a Univeritària
delCo/legeofAgriu/ruredelaKUel2005;
i del premi ari R. Feller de l'1FT el 2006
per la seva excepional trajcctria cn cièn-
cia i tecnologic dels aliments. És editOr del
¡,umalof RapiJ Mem(xb and AlItomiltion m
Mkjcbkdogy i memhre de l'American
Academy of Microbiology, l'1FT i la
Intemadnal AaIClemy of Fcxx .fienec anJ
Technolcgy. AI Dr. Fung també e'l neix
c m el "pare" deL mtode microbiològi

iniïiintunils, perquè en aquest àmbit v;i MI

pioner i actualment és un dels investigadors
més experts i especialitzats del món. Ha
assajat amb resultats positius i ha aportat un
.ili nombre Jr tècniques innovadores.

ALTRES NOMS
El WurL·lidf va comptar amb altres confe-
renciants de renom. La Dra. Cécile
I ahellec, directora honoraria d'investigació
de VAgenxfianç}isedeSécuritéSanitaii<cdes
Aliments (AFSSA), ;i Alton (França), es va
encarregar dc la ponència inaugural, que va
informar exhaustivament sohre Ics últimes
tendències en microbi)logia aliment}lria a
la Unió Europe'l. El Or. Annand ,ínchcz
Bonastre, dirctor del ervei veterinari de
gentica molecular de la UAB i professor
del departament dc iènia animal i d
aliments de la Faultat de Veterinàri<I de la
UAB, va parlar s)hre la tècnica de la re n
i i6 cn c adena de la polimerasa (P
letodc genètic i apdavanter per .i a - li
i ó i la id,ntifícació micrbianes. Un altre
poncnt va ,>erel Dr. Joé Vicente il Pon
inveslig,lllor i memhre del c1auwe c ienrífi
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El Dr. f ung en plena
explic i

Jo l'Instituí d'Agroqufmica i Tecnologia
d'Aliments (IATA) del Consell Superior
d'Investigacions Científiques (CSIC), i
professor del departamen) ilo Medicina pre-
ventiva ¡ salm pública, cièn< iesde l'alimen-
tació, toxicologia i medicina legal Jo la
Universitai de València. Va sor oli qui v;i
transmetre als assistents els >ous umcixc-
menta sobre cl desenvolupament, l'ús i la
detecció d'aliments transgènics. La Dra.

Escnrtín Usiin, directora tècnica
de Laboratoris SI'M (iontroler, a Vilassai de
M.ir, va aportar L-I puní de vista relacional
amb l'ús Jo mètodes ràpids en un laboratori
agroalimentari, El Dr. Luis Fonseca
Cnácharo, investigador de plantilla del
Centre Nacional de Microelectrònica
(CNM) de la UAB, del I SI< El Dr.
Fonseca juntament amb el Domingo
Terroba, coordinador de proyectos on el

Els mètodes microbiolo-
gies ràpids i automatit-
zats permeten oferir
productes segurs i amb
AreadeI+D+i de orporflclón

Are;i de l+P+i de Corporación
Alimentaria Pefiasanta, va parlar sobre los
tècniques desenvolupades i usades en ok
sous àmbits d'investigai ió.

MÉS ASSAJOS C A D A A N Y
En los ponències i en la i ml i rodona sobre
instrumentació en microbiologia dels ali-
ments, los tendències del mercas i altres
temes d'actualitai del sector os va constata
que d nombre d'assajos mi< robiològics ,m^-
menta any tere any amb grans progressos en
el desenvolupament de mètodes fàcils d'usai
que garanteixen rapidesa, precisió, jensibili
tat i ospci itn 11,11 en l'obtenció dels resultats
amb un cosí nuxlor.it. EN mètodes micro-
biologies ràpids i automatitzats permeten a
los indústries oferir ois sous productes de
manera més ràpida al mercat, garantint
tamba la seva seguretat i conservació.

VERSIÓN
VI NIA Dl ACCIONES
FÁBRICA DE PIENS(

PARA PI RR( )S
55% PARTICIPACIÓN SOCIAL

PROVINCIA BARÍ ELONA

TEL.93 892 06 18 FAX:93 892 36 56
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ANA GÓMEZ. HUGO FDEZ.I

E
ls recents focus de llengua blava
a Europa, la Península i Cata-
tunyahanaixecai les alarmes en-
tre les veus més experteSi que han
.liLt.it l'augment de les restri<

dons de moviments del ramat. El 18 d'agost
el Departament d'Agricultura, Alimentació
i Acció Rural de la Generalitat va activa) d
l'hi d'alerta Z006davant la malaltia i va ini-
ciaria recerca d'animals provinents de les zo-
nes afectades. Al final tic- setembre es va de-
tectar un vedell positiu procedent de Bèlgica
en una explotació del Penedès. L'anirri
ser sacrifü ai i es van prendre mostres a toa
els exemplars de la partida i a la resta de l'ex-
plota ióidi Is ubicats en un radi de 2 km. Els
resultat' van ser negatius. No obstant això,
la onselleria va ampliar la pre'a de mostre
i les actuacions de ontrol en un radi de 20
km. Per opita e van sac rificar quatre ovins
que van resultar negatius.
Així mateix, també "han revi'at le partide
d'epècies M risibles provinent! de zones d'es
tatus lliure d'Alemanya a partir del IS d'oc-
tubre. "S tracta de controls suplementaris
efectuats 2 die després de l'arribada dels ani-

mals. Fins ara els resultats també són nega-
tius", comenta Ix leSelga i V irba, cap del Ser-
vei de Sanitat Animal de la Generalitat Per
a ['expert, "l'aparició d'aquests focus de la pa>
tologia .i Europa no representen un alt risc a
Catalunya iaia Península per les mesures de
restricció de moviments preses en aplica ió de
la normativa comunitària i pels controli MI

"Caparició del brot de
llengua blava a Europa
no reprenten un alt
rie per a Catalunya i la
Pnínula gracie a le
meur de retricció"

plementrisdutsa terme al territori català i a

l'Star espanyol en general". En total, s'h an

examinat al voltant de 90 explotaci

BROTS A EUROPA
El darrer focu de la malalti a Eu r c

nir lloc a Luxemburg, n el 30 de novemhre

e va confirmar un ca de llengua blava de se-

us. L'animI es va detectar en una par

tidade81 bovins, procedents de asnea de pas-
tura B Huppenrdange, Bèlgica. F.l passat 11
dei u fvembre, el c Àmiirè Permanent de la C 2a-

dena Alimentària ja va decidir impliar les

restriccions i fer algunes modificacions a les
normatives. No obstant això, els últims brots
eru ara les tan mésne< essàries. Espanya, Por-
tugal, França, Italia, els Països Baixos, Lu-
xemburg i Bèlgica (orinen un mapa de limi-
j . ions, ampliable per la contínua expansió

de la patologia animal. Només al nord del
vell continent s'han registrat 1.600 casos des
de mitjan mes d'agost, segons l.i Comissió
Europea.

Pel que fa a l'Estat espanyol, el 19 de juliol
del 2005 es va declarar el primer focus de
llengua blava després de l'hivern al munici-
pi d'Encinasola, Huelva. Més tard, van sor-

gir-ne d'altres a la mateixa província, a Ba-

iad,joz, t , c e r c i, reentment, a la loalitat
d'EI Barco de Avila (Àvila). Aquest brot ha
mmivat l'ampliació de les restriccion ' a
tella I Lleó, de manera que queden afetade
( àc cres, Badajoz, ( CUla, Melilla,adis, Mà»

I.IL;,I, evilla, l luelva, òrdova, Toledo, Ciu-

dad Real, Jaén, alamanca, Àvila, Madrid i
Albacete.

-egon la Junta de (astell, i Lleó, on e va
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registrar l'últim cas, les baixes temperatures
de l'hivern transformaran en "mínims" eh
problemes peí als ramaders, ¡a que el "mos-
quil ha desaparegui amb l'arribada del fred"
.1 Li serralada de (ïredos. I Hjrant aquesta es-
i.u i.' està previst va» muir el ramal oví i aixl
"evitar que el 2007 j'expandeixi la malaltia".
També "es vacunaran ela bovina com ;i mí-
niin iO dies abans que surtin de l'explotació
cap a l o ¡ones lliures". I a Delegat Ió Terri-
torial tic la Junta va explicar que "cap a al
tres àrees amb limitacions, el moviment nu
implica cap dificultat i no és necessari va u
nar i, per tant, eli ramaders transhumants
"no necessiten cap tipus de requisi) peí dm
;i terme els seus moviments fins i Extre
madura".

LA PATOLOGIA
LH Uengua l'lava (LB) o febre i atatral ovina
esuna malaltia viYica de la família Reoviridae,
del gènere Orbivirus transmesa per la pica-
dura d'un mosquit del gènere Culicoides, La
patoloíííii;ik-ct;H-I.Mivins,nii'nta'i.|ue els bo-
vina a i són portad) irs, i es manifesta pergan-
grenes de la mucosa bucal i les peülles, i peí
alterat ions en els músculs esquelètica, IVr
contra, la LBno («presenta cap perill pa s

l,i salut humana.

Recentment, el laboratori de referència de
l'Organització Mundial de Sanitat Animal
(OIE)a KI.III in (Italia) ha descobert que el
vector causam de la malaltia és un insecte na
tiudel nord d'Europa. Mentre que fins ara es

pensava que l'insecte causant de la difusió
actual podia ser el ('ulicoides imicola, molt
estesa l'Àfrica, les darreres Investigacions as-
senyalen el Culicoidesdewulfi. Pc-r ;il direc-
tor general de IX lli-., el doctor Bernard Va-
llat, "es tracta d'un esdeveniment
epidemtologU perquè abans cots ek focus de
llengua blava estaven lligats a un vector africà.
El descobriment suggereix que li malaltia os
[nidri.i convertir en permanent .i tota la re-
gió, amb el risc que es produeixin més casos
,i l.i primavera i a l'estiu, quan l'activitat del
v< i cor és més elevada". No obstant això, "el

cubre a la seu de l'organització, a París, entre
els quals hi havia d doctor Rudi Meisswin
kel, responsable del des< i ibriment Tot i que
l'organisme ¡a havia iniciat abans In modifi-
(ai i" de les normatives existents per i on-
solar la llengua blava, la necessitat actual és
aplicar mètodes científics basats en les regles
de l'( Ml |n i . <mteniï l,i malaltia al temps
que es garanteix la continuïtat de l'ai m itat
comen ial sense riscos.
Entre les diferents recomanacions i opinions
manifestades a París, els especialistes van re-

als fabricants l'elaboració urgent de

El descobriment del vector de l'insecte causant
de la LB suggereix que es pot convertir en per-
manent al continent

virus té ara potencial per estendre's per Eu-

ropa, fet que podria obligar els estats amb ac-
tivitat ramadera a revisar els seus controls i

els seus plaus de vigilància", segons VH ad-

vertir.

ACTUACIÓ INTERNACIONAL
Per això, desprét de l'aparició dek últims fo-
cus europeus, l'( )IE ha demanat l'ajuda dels
millors experts veterinaris mundials en llen-
gua blava, i lli Sol'Uc itai la seva assessoria a

les diferents comissions especialitzades per
actualitzar les normes i directrius de la insti-
tuí ió. Els científics es van reunir el 20d'oc-

vacunes amb virus Inactivat i d'altres tmb
tecnologl és avançada. Elsfarma 5 haurien
de controlar la malaltia amb efk.k ia, però
també h a u r i e n de fa<ilitar el ( d i n e n , mit-
jançant la difexeru ia< ió entre animals vai u

nats i exemplars infectats.

Així mateix, eU participants de la trobada
van expressen el seu suport a la iniciativa à

l'OIE, que pretén crear una xarxa de vi-

»ilíinc ia mundial per així conèixer millor la

patologia i la seva existència als diferenc paí
sos. Amb totes aquestes ink iatives es tractarà
d'ajudar a millorar el control zoosanitari a es-

cala mundial i a eliminar les barreré
mercials injustificades.

I )'altrs banda, els científics continuaran in-

vestigui! la fi in I de la in ten ió dels brots més

n i ents , malgrat que l'( Ml- ai onsel la als pal

s. is que disposin de serveis veterinaris efi

dents, capaÇOS de respondre amb rapidesa i

eficiència davant un esdeveniment inespe-

rat. Pera Porganització, la vigilància i la trans-

parent ia en la notificació són també aspec-

tes completament necessaris.

Mentrestant, alguns e·tats com França li m

comenc.at a de~tinm ajudes als ramaders i pro-

ductors, encara no concretades. Per la seva

part, els diferents sindicats i associaions del

nostre país rec lamen tamhé aquestes sub-

v enc ions, jaqu" LOt i que la malaltia no
ta la salut dels consumidorI f que represen

ta un important problema econòmic per als

professiomlls, ja que es veuen ohligats a un

mohilitzm el ramat i no poden realitzar act i-

vit ats transaccionals, om la compravenda
d'animals vius s a¡¡Itres explotac icns o als es-
(orxadors.
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Doble acció contra l'SRB
La síndrome respiratòria bovina afecta en gran manera els ramaders. Per
això, Schering ha creat Resflor®, una vacuna amb doble acció molí eficaç

SCHERING-PLOUGH Redacció

Eb productora de ramal bovíd'eni ebaU
han patit alguns vegada la càrrega e< •
mica que genera la síndrome R-spn.nu
ii.i bovina (SRB). En poques hores, In
inflamació dels pulmons pot produir una
lesió irreversible, que endarrereix <.-!

oentdel animals ¡disminueix la
qualitat de la carn. Pet fei possible el
contri i] integral de la malalt u, Schering-
Plough Sanitat Animal ha desenvolu-
pat la teràpia de protec< ió pulmonar
(TPP), una nova estratègia de tracta-
ment dissenyada per controlar els agents
causants, a la i egada que preserva la I un-
i tonalitat pulmonar, i limita los pèrdues
pn duc i Ives 1 de qualitat Resfh ir® (flnr-
i·iiir ol/flunixina) tracta ràpidament tan)
Li inÍB ció( om la inflamació assot iada
a l'SRB, de manera que redueix la con
solidació pulmonar. Pa això, > ombina
els dos millors tractaments contra la pa-
tologia en una única injec< ió fàc il d'u-
sar el florfenicol, que és un antibiòtú

• treampu', efiï açcontra els agents

patògens més important* econòmica-
ment -P. haemolytica, fi multocida i
Hsotani- i flunixina, ur farmai antiin-
flamatori noesteroïdal (AINE) que mi-
llora significativament els símptomes de
l'SRB durant les primeres hores fins ;\
fer-se completament patents ela benefi-
cis de l'antibioteràpta [¿I resultat, una
tapida i visible recuperació de t'SRBila
disminució de laconsolidat i<5 pulmonar.

SIMPLE I SEGURA
Resflor®, i·ii una única i simple pri >eri
tac ni.i mode d'injecció,ofereix una do-
ble acció. Es tracta d'una pauta que exi-
geix menys temps i menys mà d'obra :i
l'hora de tractar un grup de vedells ofec
tat per un brot d'SRB.
Resflor® combina 0̂0 mg de florfeni-
colamb I6,5mgdeflunixinaen 1 ml tic
soluï ió. La dosi és de 40 mg/kg de flor-
feniï oi i 2,2 mg/kg de flunixina (2 ml/
IS k̂  de pes)) administrada en una sola

ió subcutània al coll. Els animals
toleren bé el tractament, que origina una

i,MI i ió tissular posterior menys impor-
tant, si es compara amb l'aplicació d'un
muí intibiòtiï

En administrar-se Resflor®, la flunixina
s'absorbeix ràpidament) i s'obtenen con-
centracions plasmàtiques màximes de
2,9 (m) desprésd'1,3 hores. La flunixi-
na té un potent efecte reductor de la in-
flamació i s'ha demostrat que produeix
una Inhibició de la prostaglandina E
(PGE) del 97 % en un termini de 24 ho-
res i del 75 % 48 luiros després de l'ex-
sudació inflamatoria de vedells tractats.
Així mateix, en incloure florfenicol mar-
cat a la formulació, l'activitat radiactiva
s'introdueix en teixits com el cervell i el
cartílag articular, on normalment no en-
tren bé els antibiòtics.
A més, Resflor® aconsegueix controlar
ràpidament la temperatura davant d'al-
t tes antibiòtics i genera un valor afegit en
reduir la consolidació pulmonar. I és que
un ramat amb menys lesions pulmonars
té un rendiment productiu més gran i ge-
nera una carn d millor qua
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CONTROL DEL SRB. GARANTÍA DE RECUPERACIÓN

Elija Resflor* y controte el Síndrome Respiratorio Bovino (SRB) en un instante, con una recuperación
rápida y visible y una reducción de la consolidación pulmonar. Las lesiones pulmonares se han
asociado con una disminución de la cantidad y calidad de la corne compro ba r c o n
obtener un nuevo y potente tratamiento del SRB, con resultados que usted podrá comprobar con
sus propios ojos. Con prescripción veterinaria

I. GardnerBAef OÍ J AnlmScí 1999:77 31 tó-3175

cbdat
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EL COL·LEGI INFORMA

Ja som 4.000!
El COVB ha arribat a una de les xifres històriques de col·legiació:
el quart miler. La família veterinaria creix a poc a poc i malgrat tot

VILMA FDEZ. Redacció / ANA PALMA.

ui és el veterinari 1.000 del
LCOVIV Potser només ho

ls;'ipÍL,M <> li doni alguna im-

portànciala persona ínti

ressada, paí), tol i que no-

rríés viKii^^Bjilòtic, és Important.» I per

superai la i mi sitat... Es tracta d'una dom

que es diu Crisrinu (rinés ( iariï aní t. Es va

donar d'alta el juliol del 1987 ¡ésespei ia

lista en petits animals, lil tnilei següent, el

col·legiat 2.000, va ser Daniel Farrés < a

horiL·ll, de qcn no sabem gaire cosa perquè

¡a s'ha donat de baixa, cl febrer del 2001.

( ontinuani amb la ronda d'interrogants m-

fers... qui \.i ser el 3.000.' Doncs un abre noi.

Es diu MarcoCompagniK 11 Sánchez, esde

dica ;> perits animals i exòtics i es vacol·le-

giarel gena dd 2004-

I ara... Quina és l'edat mitjana del col·le-

gial del COVB? Doncs, feni un cup d'ull a

les estadístiques, rs pol <\u que el ^rup d'e-

dai més nombrós per als nois és dels 40 als

44anys i pera les dunes, dels )0als J4 anys.

Per acabar, som ara més dones que homes!

No. LesdadesK «diuen: al(X )VBhi ha més

In nues ( ol·legiats, t< >r i que el ^rup més jo-

ve, de 24 ;i 29 anys, està dominat per les do-

nes: J21 davant de 11(>.

Nre. de col·legiats nous per any

91 92 93 94 95 96 97 98

\

Els primers col·legiats del COV íment a la v producció, Ara, bona p. d desenvolupament pn •
nal a-la veterinària de clímta. Més del 50 % dels col·lej-i en l'especialització de pe1 bé com a empreian o o •• >dor.
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L'ENTREVISTA
JOAN VERDUGO
Col·legiat 4.000

"Hi ha un des-
contentament
entre els joves i
abandó"
Jove, té 25 anys; no és acabat de llicenciar va decidir

dedicar-se a altres tasques durant un temps i ara ha

volgut tornar a la veterinària. Té les seves pròpies

¡dees sobre la realitat de la professió i vol que es do-

ni atenció a la situació laboral deficient dels veteri-

naris joves.

La carrera va ser el que tu esperaves?

No, va ser un tràmit burocràtic. Passar exàmens per

tenir un títol. De treure coneixements reals i expe-

riència pràctica per estar preparat per al món labo-

ral res de res.

Durant la carrera vas tenir opcions per fer

el que t'interessava?

U carrera està molt estancada. Caldna una renova-

ció dels plans d'estudi; però. com sempre, hi ha molts

interessos... politiqueig, perquè hi ha departaments

amb més poder que d'altres i, en definitiva, són els

que marquen les hores lectives. Has de fer assigna-

tures que no serveixen per a res a l'hora de fixar co-

neixements.

Com veus que s'exerceix la veterinària?

El que dic ara és l'opinió de tot un col·lectiu de gent

que ens estem organitzant perquè es millorin les nos-

tres condicions laborals quant a sou i toms de tre-

ball. Hi ha un descontentament entre els joves i una

sensació d'abandó. Estem treballant en condicions

penoses. Fins i tot es dóna el cas que podem guanyar

més calers treballant en un comerç d'entrepans. És

així de trist Som gent que ha estudiat una carrera de

cinc anys i hi ha casos de gent que està cobrant dos

euros l'hora i fent jornades llarguíssimes. Jo mateix

vaig estar treballant sense contracte i fent jornades

maratonianes. Això no només ho dic jo, ho diu tota

una generació.

Vols seguir sent veterinari?

M'agradana, però em sembla que no continuaré així

gaire temps, Lluitaré perquè les nostres condicions la-

borals millorin i per als qui vinguin darrere... però és

vergonyós que s'ofereixin treballs com els que s'a-

nuncien.

CONSULTORI DE GESTIÓ EMPRESARIAL
Francesc Massoller: Gerent del COVB

Adneça: piiemsa@covb.es

Leasing o rentingl Amdós són formes de lloguer a
llarg termini, però la finalitat i els serveis que oferei-
xen són diferents. La finalitat del renting és la funcio-
nalitat del bé; en canvi, en el leaSIng, la finalitat última
és la possessió final i, per tant, en el seu contracte s'hi
refiexa l'opció de compra. En un contracte de rentmg
tenim uns avantatges complementaris, ja que dins de
la quota hi està inclòs el manteniment, el pagament
d'impostos, l'assegurança... En el leasing, aquestes no
existeixen i qui les afronta és l'empresari. Pel que fa a
la comptabilitat, el renting es pot considerar com una
despesa; en canvi, en el leasing, les quotes a pagar
afecten tant al passiu per l'import del deute com a
l'actiu, en els comptes d'immovilitzat material.

Característiques de l'autònom.
En una relació amb un treballador per compte propi
o autònom, cal tenir en compte que cal respectar l'au-
tonomia que defineix aquest tipus de relació.
Això implica que no es poden imposar horarrs.
Tampoc es pot immiscir en el desenvolupament del
treball que s'ha sol'licitat (únicament es pot controlar
el resultat del mateix), ni es pot tenir en compte
a l'hora de fixar torns de treball o vacances de l'em-
presa. En cas contrari estaria fent de "fals autònom", és
a dir; estaria encobrint una relació laboral, constituint
una infracció greu multada fins a 3.005,06 euros i,
a més, es podria considerar que la relació que els
uneix és laboral.
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Estudiant a l'estranger
Des de fa cinc anys les beques Ramon Turró donen l'oportunitat als nous
col·legiats d'enriquir la seva formació a l'estranger- Júlia López Soriano i
Aloma Mayordomo expliquen la seva experiència, les sexes impressions i
ens presten la seva mirada sobre una altra manera de fer feina

]
r úlia López va guanyar la beca per

-n,ii i estudiat a l'hospital veteri-
nari Westwood Animal Hospital
(Kansas City, EUA), lloc "de
referència per estudiar etologia clí-

nica canina i felina amh el Dr. Wayne
Hunthausen, al capdavant del servei d'e-
tologia Animal Behavior Consultations".

L'OBJECTIU DE LA JÚLIA
"Era aprendre- tot d que ta referència al
0 «nportamenl caní i felí aplicat a la medi-
cina veterinària de I, mà d'un veterinari i
etòleg de renom internacional en un paí
1 apdavanter en aquest camp. AI eu erve
d'etologia es veuen uns 300-340 caso d
comportament l'any. Jo vaig pder assistir
hi i ajudar en le visites de comportament

28

aprenent així l'ari de passar consulta
aquest dpUS de problemes. A part de les
visites en si, la meva tonuació es va com-
plementar rebent classes formals privades i
completant exàmens escrits. També
assistir i participar en les classes de socia-
lització per a cadells.
La majoria de les consultes de comporta-
ment es fan al mateix hospital amb cita
prèvia i omplint un qüestionari referen! il
problema conductual de la mascota, tant si
és un gat com un go. Una petita part de
c a s , però, e veuen al dmicili. Al d
patx del Dr. Hunthauen, on tenia el m
ecriptori i accé a una àmplia biblioteca
de llibres, article· i videos, preparàvem el
cas amb el qüetionari aban de rebre'l a
cnsulta aquell mateix d i : d i u i ó de

possible diagnòstic diferencial, aspectes
que cal tenir en compte durant l'anamne-
si i possibles opcions de tractament
La consulta d'etologia pel que la a l'espai
físk dista molt del que sol ser una con-
sulta veterinària amb taula d'explora*
i Ió... En el seu lloc, la decoració d'una
sala d'estar amb sotàs còmodes on el pro-
pietari i la mascoia se sentin corn a casa
i puguin explicar tranquil·lament quin
és el in. )i in de consulta de forma detalla-
da (IeS 5 w: whar, when, who, where
-IVhy). r s que és tan importam la in
mació que et pugui d n a r I propi

ecacom la que, sense paraule , però utilit

zam el eu llenguatge, goso i ga t

apuguin fa i \ i tar . Les v i i t e s I e n dur

delentre una hora i mitja i due hores en



Funció de la complexitat del cas. I. en
acabar, si el problema té solució, el pro-
pietari marxa amb una explicació deta-
llada del pla de tractament i, si escau,
amb l'exemplificació ¡i la mateixa con-
sulta d'exen k is que Ka de prac ti< ai amb
la mascota, sempre amb molts premis
comestibles, ja que cotes les mascotes els
saben apreciar.

I n els tres mesos que vaig passar a l'Ani-
mal Behavior C lonsultations vaig arribar
.1 veure un total de 72 casos entre gats i
gossos amb problemes de comportament
molt diversos (agressivitats, problemes
d'eliminació inadequada, ansietats, fò-
bies, etc.)".

L'ALOMAA NOVA YORK
l'hospital I ong Island Veterinary
Speclalists, on va estat estudiant l'A-
loma, està situai a la ciutat de Plainview,
a de l'estat de Nova York, a Long Island.
"Es tracta d'un hospital que os rn
obert Ics 24 hores del dia i que té cober-
tura per a totes les esp« lalitats veterinà
ries, prim ipalment cirurgia i neurologia,
oftalmologia, dermatología, medicina
interna, oncologia i diagnòstic per imat
ge. Funciona estrictament com un cen-
tre de referència, de manera que totes les
primeres visites que s'hi duen a terme

imunú adés als veterinaris referents

el mateix dia en què es fan, perquè

Ifcí^

aquests tinguin constància i puguin dur a
terme el seguiment dels casos. En cap cas
no es fan primeres visites de cadells o
vacunes.

I a meva estada s'ha desenvolupat només
al departament d'oftalmologia, junta-
ment amb el Dr. |ohn Sapienza i el seu

equip de d iu auxiliars. La jomada labo-

ral comença sobre Ics 8 del matí, mo-

ment en el qual es revisen els animals

que s'han quedat ingressats durant la nu

i L·IS casos que s'intervindran al matí, els
quals ingressen molt d'hora, entre les set
i Jos quarts de set. Una de Ics tasques
d'aquest moment és preparar les medi a

ions que necessitaran els pacients du-
rant el dia i organitzar la seqüència de les

intervencions. Normalment primer es

porten a terme els procediments diag-
nòstics no invasius, com les electroretí»
nografiï - i l< • ecografies oculars, i des-

près les intervencions quirúrgiques. El
nombre de cirurgies diàries sol ser d'en-

itv quatre i cinc, segons la dificultat i el

temps necessari per a aquestes, ja que i la
larda, entre la una i les dues del migdia
comencen les visites clíniques, que ai i *-
rumen a acabar al voltant de les sis de la

tarda. Durant tol el dia es reben les ur-
gències oftalmològiques que vagin sor-
gint i que, en el cas de ser quirúrgiques,
s'intervenen en finalitzar el temps de
visites. El nomhre ol el' d'entre 25 i 10

diàries. A lIvs (així és om ho ,mom

nen afectuosament), é, molt \lnport<1nt

la formn ki continuada, tant d à , veteri-
naris i om dels assistents tècnics. ons-
umtment teníem nou articles que s'ha-

v i 'n d'estudiar i comentar. Per això, dos

dics a la sellmma es duen a terme ses-

sions d'uml hora en Ics quals es tra
qüestions moll diveres de tOles Ics espe-
i ia l i tats i a les quals a u d e i x e n els vete

i in ar is interns."



La veterinària en el boví de llet,
un copromís amb el sector
Bernat Sales es dedica al boví de llei Jes de fa 10 anys. El control
reproductiu i la gestió técnica de les granges ocupen la seva feina dins
d'un àmbit que requereix veterinaris però també esforços i sacrificis

A.GÓMEZ Redarcó H.FERNÁNDEZ Fotografia

C
rec que mai m> variaré de
sector. 1 tes que exerceixo,
sempre m'In-- dedicat al
boví de Llei i no ho canvia-
ria", manté Bernal Sales.

Veterinari des de fa 10 anys, el Bernat és
un exemple clar d'un professions] apassio-
nat pi i la levs feina. "Sempre m'ha atret el
mon rural, tot í viure a la ciutat 1 quan a
través de la factiir.n em va sorgir l'oportu-
nitat de fet pràctiques de camp, no ho vaig
dubtar. A la primera oportunitat, m'hi
vaig dedicar", explica.
El contacte amb La natura, els anímala i el
ramader van ser claus .1 l'hora de decidir-
se. Nu obstant això, la professió 1 el sector
exigeixen alguns esforços. "I v feina, n'hi
ha molta. Però potser requereix un grau de
sacrifiï 1 que no tots estem disposats a fer, 0

í í , p e n i l i n s ,1 c e r t p u n r . H a s d e b u s c a r l;i

feina lluny de casa, despla<,ïir-te a altres
llocs, fer iiiiv horaris infumables per .1 la
majoria de la gent.»". Actualment, el Ber-

nat treballa per a una companyia d'asses-
soria ramadera que a la seva vegada per-

1 un grup d'empreses que ofereixen
jerveis ;il sector. "Bàsicament, tai^ control
reproductiu, gestió tècnica, que inclou or-
ganització del bestiar, pautes de treball, de
vacunació 1 problemes de tractament; i

qüetion de programari a sis a de
forma penòdica. A dues dono un servei
setmanal, a unes altres d u e , quinzenals i a

la reMa, men'uals. També faig tasques pun-

tualque cm urten, a demanda. Per exem-

ple, en una exp lo tac ió de (iudad Re1."
Una de les granges que Bernat a b visita

setmanalment s'ubica a prop d'Aiguaviva
(G irona). El recinte té aproximadament
2O vaques de munyir, de la rac;a 1 Holtein
frisona. Els animal es distribueixen en

dues instal·lacion,. La primera, la més

agran, allotja les vaques en proés de pro-
ducció. L'altra, els vedells. "Poc de,pré de
néixer, e porten a aquesta granja amb les

altre cries, on s'alimenten. En complir 14

meo ' imig, le' inseminen i les prnyen

perquè el primer part no uperi els 24 me-

sos. Al 60 dies després de parit se les tor-
na a ineminar. L'objectiu és una cria per

any. S la manera de maximitzar le' pro-

duccions intcmive. I Una vaca amb cinc

anys ja é' madura; amb er, ja és vella",

éomenta ci Bernat.

MANCANCES DEL SECTOR
Le malalties més omuncs que pateixen

aquelS animals són problemes de braguer
1 de pcus. "En el dia a di" tratm mo la
p a t o l o g i a postpart i u n egl.lil d e m a l

q u e , s e g o n s l ' e x p l o t a c i ó , t e n e n m é s o

menys importància, com el' prohlemes di
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gestius". La medicina preventiva també és
nu'h important, "ja que una vaca és un
animal que sun molt car (uns 1.500 euros)

peí això, s'ha d'invertir". "Avui Jia fem
més medicina preventiva que terapèutic a,
- tv ara que les dues són moll n& essàries."
Tot i això, a més del control reproductiu
de Ics vaques i la gestió tècnica, aquesi

veterinari de Sabadell organitza la planifï-
cació i cl dia a dia >le les granges informa
deament "Per .1 mi, la gestió tècnica, de
programari i informació, 1 laboral són
qüestiona que han quedat relegades i ne-
cessiten una empenta Les explotacions
solucionen els problemes més urgents,
com [es afeccions de peus, qüestions de

"El boví de llet és un
sector que ofereix possi-
bilitats, però s*han de
conèixer les condicions.
Per a lim val la i e l s c

seguretai alimentària i els controla pro
Jui nus, que són els principals cavalls de
batalla Però també és necessari ter un se-
guiment i actualitzar-se". f> tracta d'àrees
amb més mancances.
Qiiiini .1 l'àmbiï H adèmk, després de lli-
cenciar-se, el Bernat s'ha torm.u a través
de l'experiència. "Quinze dies després de
fer l'últim examen, ja esiava treballant
en niu explotació molí gran 1 capdavan-
tera a I lostalets dels Torts, a prop de la
Seu il'l 'rgell. Vaig tenir bons mestres que
em van ensenyar Jurant el dia a dia Ai-
xò sí, sempre assistint a congressos, lle-
gint articles, revistes [...] Si ara haguí
d'aconsellar un jove acabai de sortir de la
facultat, li diria que s'obris camí, que
marxés un anys i que no li importés fer
feines, embrutar-se 1 veure .UNÍ què és el
que realment li agrada."

Artur Soldevila i Feliu, medalla al
Mèrit al treball Francesc Macià

El passat 26 d'octubre, al saló d'actes de la Llotja del Mar de Barcelona,
el veterinari de Girona i col·legiat al COVB Artur Soldevila i Feliu va
rebre de les mans de l'expresident de la Generalitat de Catalunya.
Pasqual Maragall, la prestigiosa medalla al Mèrit al Treball Francesc Macià. i

Traspàs de local
Freqüentment, rebem a la redacció de Vete-

rinaris ofertes o anuncis de vendes o tras-

passos de locals. En aquest cas, des de la

secció El Col·legi Informa us avancem que

es traspassa un consultori veterinari, ubicat

al Vallès Oriental. El consultori ha funcio-

nat durant un any i mig, és ampli, disposa

de 93 m'.

Si esteu interessats en aquest consultori o

voleu rebre més informaci6, contacteu

mitjançant el telèfon següent: 938 704 354.

Podeu trucar durant la tarda, entre les 16 i

les 20 hores. Heu de demanar pel senyor

Ignacio.

Publica els teus casos clínics a la revista

Veterinaris vol avançar més com a platafor-

ma comunicativa dels col·legiats. El consell

de redacció de la revista troba una man-

cança actual en la publicació: l'absència de

publicació de casos clinics i les seves cor-

responents fotografies de qualitat. Fer una

revista per als veterinaris (de clínica de

petits animals, de producci6, d'higiene,

etc.) també porta la responsabilitat que

aquells casos que considereu dignes de

compartir amb la resta de companys que-

din reflectits a la publicaci6. Esperem els

vostres treballs: <premsa@covb



FE D'ERRATES
Al número 93 de Veterinaris va sor-

tir malament una dada.Al peu de

la foto que es torna a reproduir

acompanyant aquestes linees deia:

"la ministra d'Agricultura acom-

panyada pel conseller d'Agricultu-

ra de la Generalitat; el president de

la Fira, Josep Tarragó, i el president

del COVB". En lloc del nom Josep

Tarragó havia de ser el de Josep

Lluís Bonet com a president de la

Fira.

Caliu, creativitat, color, imaginació i perspectiva a AnimalArt 2006
El 20 de desembre va tenir lloc al COVB l'entrega dels pnemis AnimalArt, una erta anual amb el grafisme

Dibuixos i contes per als petits d'entre 4 i 8

anys i de 8 a 12 i fotografies per als grans.

AnimalArt és una cita per deixar volar la

imaginació i la nostra relació amb la natura. El

jurat, format pel dissenyador gràfic i dibuixant

Jaume Arqué, i el dibuixant d'f l Periódico, Ho-

racio Altuna. "Hem valorat, sobretot, l'ori-

ginalitat, el color, la imaginació i la creativitat".

van explicar els jurats. Els guanyadors van ser: en

el grup de 4 a 8 anys, Jordi Prats.Tània Ren.ui i

Belén Villena; al de 8 a 12 anys. Núria Font, Júlia

Mesià i Paula Vives. A la categoria literària el

premi va ser per a Paula Vives. En fotografia els

guanyadors van ser Joan Mesià, Montserrat

Ferrato i Ana Bettlem Moncurnll

JUNTA DE GOVERN

cords
Eleccions al Comi tè de D

I Davant la renúncia del Sr. Francesc Xavier

I Bertolín i Serra i de la Sra. Silvia Pinol i

I Brusotto a la seva condició de membres

I del Comitè de Deontologia, i de

I conformitat amb l'article 55.2 dels estatuts

col·legials, la Junta acorda convocar les

eleccions a dos membres i dos suplents del

Comitè de Deontologia del COVB per un

termini de quatre anys.

Protocol d'agres

S'ha acordat fer arribar al DARP la

proposa del COVB en relació amb els

problemes pràctics amb què es troben els

veterinaris en cas d'una agressió i de la

necessitat d'establir un protocol d'actuació.

Espec > ,;ossos potencialment

perilli

Prossegueixen els contactes amb el

DMAiH a través de la comissió de

seguiment per habilitar els veterinaris als

efectes previstos a la normativa reguladora.

TELÈFON CENTRALETA:
932 112 466
FAX: 932 121 208

SECRETARIA
res de 9.00 a

Mònica Rodríguez
Telèfon: 932 112 466ext. I
covb@covb.es

Tamara Gui
Telèfon: 932 112 466ext. I
secretarla@covb.es

COMPTABILITAT
es de 9.00 a

Andreu Garcia
Telèfon: 932 112 466
depadm@covb.es

GERÈNCIA
Francesc Masoller
Telèfon: 932 112 466 ext. I
fmasollei@covb.es

BORSA DE TREBALL

Elizabeth Mata
Telèfon: 932 112 466 ext. 2
apropem@covb.es

DEPARTAMENT DE FORMACiÓ

Elizabeth M
Telèfon: 932 I12 466 ext. 2
depformacio@covb.es

ASSESSORIA JURíDICA

Elena Oller
Telèfon: 932 112 466 ext. 4
l e r @ c o v b . e s

DEPARTAMENT INFORMÀTIC

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

INSPECTOR DE CLíNIQUES

Francesc Olives
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 9
comltecliniques@covb.es

ASSEGURANCES

Rosa Ord6ñez
Telèfon: 932 112 466 e>
info@seguros.com



NOVETATS COMERCIALS

Affinity patrocina t l es Jornades AuxiliarsVeterinàries
Affinity Petcare ha patrocinat les Jornades Auxiliars Veterinàries, organitzades pel Col·le-

gi de Veterinaris de Castelló. El curs està format per sis sessions que s'impartiran fins

al mes d'abril amb la finalitat d'oferir continguts actualitzats i informació de nous

avenços en el sector de les clíniques veterinàries.A cadascuna de les sessions es trac-

taran àrees com l'oftalmologia, la dermatología, el sistema digestiu o el nerviós. Affi-

ity ha patrocinat també l'única sessió dedicada a l'alimentació dels animals.

Trobada informativa sobre la teràpia de
protecció pulmonar contra l'SRB

El passat 13 de desembre van tenir lloc a Manresa i a

Vic dues reunions informatives entre el laboratori Sche-

ring Plough i un grup de veterinaris i ramaders d'a-

questes localitats en les quals es va donar a conèixer

la teràpia de protecció pulmonar, desenvolupada per

Schering, l'últim i el més innovador tractament per llui-

tar contra la síndrome respiratòria bovina (SRB).

A les xerrades, que formen part d'una campanya por-

tada a terme a través d'Espanya i a escala mundial, van

participar Manuel Cervino, especialista tècnic en re-

mugants.Juan Pineda i Luis Sanz de la Serna,gerent del

producte Sènior Remugants, que van parlar de les con-

seqüències que té aquesta malaltia en el bestiar i en la

qualitat de la carn de boví. Els experts també van ex-

plicar els efectes de Resflor el producte de Schering,

els seus resultats excel·lents i la seva acció ràpida.

La Fundació Affinity amplia el seu fons editorial

La Fundació Affinity ha ampliat el seu fons editorial destinat a la venda al públic. A tra-

vés de l'editorial Viena, la Fundació posarà a la venda tres manuals: Manual d'educació

i maneig de gossos i gots per a programes de teràpia i educació assistida per a animals de

tologiai Manuals d'avaluació de l'e(lcàcia de la teràpia assistida per a animals - l/ Autism

tologia i Manuals d'avaluació de l'eficàcia de la teràpia assistida per animals - II Autisme.

Els manuals tenen un caràcter clarament pràctic, ja que estan dirigits a ajudar els pro-

fessionals i el personal involucrat en les diferents teràpies a desenvolupar-les amb més

eficàcia i a ajudar-los en el diagnòstic. Aixi mateix, altres títols com Guio per viatjar amb

animals de companyia 2006 i Manual de teràpia assistida per a animals: Fonaments teòrics

i models pràctics continuaran a la venda a les llibreries.

I—I i l l's Neutered Cat per
controlar el pes dels gats

Els veterinaris recomanen castrar els gats, necessari per

evitar el naixement de grans ventrades. No obstant això,

la castració causa una gran incidència en l'equilibri hor-

monal del gat, ja que fa més lent el metabolisme de

l'animal, de manera que és més propens a augmentar de

pes. Hill's NeuteredCat ha estat dissenyat a partir d'una

f6rmula excepcional per controlar el pes, basada en un

contingut adequat de greixos i calories, gràcies a la L-car-

nitina i la lisina,que col'laboren amb la combustió de grei-

xos i la formaci6 del múscul. El producte també ajuda

a prevenir problemes renals dels felins.

Noves presentacions
d'Stronghold de Pfizer

L' antiparasitari Stronghold, de Pfizer

Salut Animal, disposa ara de dues noves

presentacions que permetran que els

tractaments siguin més econòmics per

als propietaris i que els veterinaris pu-

guin fidelitzar els seus clients. Es tracta

d'Stronghold IS mg, amb una presenta-

ció en 15 monodosis administrables a

cadells de gos i gat a la mateixa clínica

des de les sís setmanes de vida, quan

acudeixen a l'especialista per primer cop

a desparasitar i vacunar la mascota.

Stronghold 45 mg també es comercia-

litza en capses de 6 pipetes per utilitzar

en gats d'edat adulta. El fàrmac aporta

una protecció durant mig any.Aixi, amb

l'aplicació d'una pipeta al mes, l'animal

estarà protegit contra tots els paràsits.

deeuteredCat

mature adult

Nous embalatges
per a les vacunes
de gossos i gats
de Pflzer
Pfizer Salut Animal ha dissenyat

nous embalatges per a les vacu-

nes de gossos i gats. Ara les va-

cunes Vanguard CPV i Leukocell

(10 i 2S dosis) es presenten en

una capsa senzilla, mentre que Van-

guard 7, Vanguard DA2PiL

i Primucell FIP ho faran en capses

dobles amb diferents avantatges
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La guia pràctica
La informació dels proveïdors del sector veterinari, al seu abast

LABORATORIS FARMACÈUTICS

Jaer SA Laboratorios

Barcelona, 411
0663} Sant Vicens dels Horts
(Barcelona)
Tel, 93 656 07 52

Laboratorios Càller SA

Alta Ribagora 6 8
08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona)
Tel. 9350691 00

Fax: 93 5069191 C A L I E R
laborataios@calier.es
www.calier.es

Laboratorios
M.iymo SA

Via August), 302
08017 Barcelona -_
Tel.932370220 M A Y M D . .
Fax:932064381 *^
comeical@maynio.es
www.nnymo.es

Meríal
Laboratorios, S.A

Tarragra 161 bcate DE
08014 Barcebna
Tel. 93 292 8319
Fax 93 292 83 89
wvwvmenal.com

Novartis Sanidad Animal S.L

Manna,2066 j\
08013Barce)( < > N O V A R T I S
Fax:93 30647
Fax: 93 30647 13

vww rovarHs.es

Pfiïer.SA

Ai. Europa, 20 B
Rarque empresarial la Mo-
nle{e
28108 Alcobendas (lito
dnd)
Te). 914909900
Fa» 914909718
vww.pfer.es

Química Farmacéutica Bayer, SA

Salud \ n i n i n l

Pau Claris, 196
08037Barcelona
Tel. 93 495 65 00
Fax 93 444 6015
wiw.oayrrvi \ 11 •!

S.P. Veterinaria, SA

Cira. Reus-Wnyofe, km. 4,1
Apartado de Correos,
43330- Rutans

[ ¡ , u , . , HealtM are

Tel. 97 785 01 70
Fax: 97 785 04 05
mlb@spveterinana.com
www:,[)velerinana.corn

VJrbac.SA

Àngel Guimerà, 179-181
06950 Esplugues de Llobregat
BarcelonaF

Tel. 93 470 7940
Fax: 93 37 l'J 1 I I
SAC, 93 473 5842
infocliente@vrtac.es

NUTRICIO ANIMAL

Affinity Petcare

PI. Xavier Cugat, 2 Edí.D, 2 Perita
Parc Sant Cugat Nord
08190 Sant Cugat del Valies
(Barcelona)
Tel. 93 492 7003
Fax: 93 492 70 03
vwwv.advancevetennary.com

Nestlé Petcare España, S A

Pdig. Industrial Conde de Sert
06755 Castellbisbal
(B i )
Fax937724595
Fax: 93 772 45 95
info,spain®friskies.nest)e.com
iMMwJrBdes.com

Roy.il C.inin Ibérica S A

Parq. Empre. Alberto, Va
delosPobl. ledil. 1
edif.B6lapla.
28033 Madrid
ral. 91449 2180

EQUIPS I PRODUCTES
DE DIAGNÒSTIC I
INSTRUMENTACIÓ

B.istos & Torval, S.L

Colonia Galobart, s'n

(Barcelona)
Tel. 902 320 310
Fax. 93 8310426
www.medica-vet.com

LABORATORIS D'ANALISIS

Laboratorios Anahiol, SA.

G'11'.ffi. 91-93 Rl. Pedros
08908 L'Hospitalet de Uobregít
(Barcelona)
Tel. 93 264 9 3 " ^ .
Fax: 93 264 93/: 0 0 0 0 1 0 1
anatm@adv.es
mturtlMi.

I A

MATERIAL QUIRÚRGIC

r"Ofw

Alcyon Ibérica

Material Veterinario Médico Quirúrgico
Fuentelahiguera, 8
28022Madnd
Tel. 902 360426
917470537
Fax: 917 470 537
comercial.iberica@alcyon.com
ivww.alcyon.com

Centauro

FJ Maci 08510
Mases de Roda
(Barcelona)
Tel. 93 85 0 03
Fax: 93 850 03 75
centauro®centauro.es
www.cenlauro.es

I CENTAURO

EQUIPS D'IDENTIFICACI

Avid Microchip de España, S.L

M«|IKH i Bada. 24 Baixos
0BO24 Barcelona
\<i 93 Q493 S
Fax: 93 284 93 90
avidsp@teleline.es
www.ivKlfisp.com

Avíd)

ASSEGURANCES I
ENTITATS FINANCERES

Agrupación Mutual Aseguradora

Gran Via de ks Corts (.:
630,2a planta
08007 Barcelona
Tel. 934120492
Fax: 93 3179298
bcnaamaseguros.com
www.amaseguro5.com

Asepeyo

Anc.li. « 4 0
Barcelona
l·i 902 151002
www.asepeyo.es

Tecnocrèdit

PI. Catalunya. 1
08201 SalurHI
Tel. 93 7289012
Fax.-93 59160 50
www tr.fnoCTedit.com

ASEPEYO

s
TecnoCredit

SSESORAMENT I CONTROL
DE RAIGS X I FORMACIÓ

Unitat tècnica
de protecció
radiològica

Umveretet Autrem
EdfcM-Campus UAB
819 Beltitim (Cerdanyola del Valles) Barcelona
Tel, 93 5813 2
Fax: 93 58132 32
sWNN.uab.es
www 11 il ii • / . i ii i il tu rira-proteccio-radiologica/

UAB

ANUNCH'S A
VETERINARIS

43 2S4 1940
snapx ornen ial@grupoadi.info



VETERINARIOS
SIN FRONTERAS

Productos de Veterinarios Sin Fronteras

Compra tu camiseta en:
www.playattitude.com

www.veterinariossinfronteras.org

haz tu pedido al
902 012 380



En la meva empresa ens vam propasar reduir la
sinistralitat laboral implantant la cultura de la prevenció,
oferir una assistència sanitaria de qualitat als nostres
empleats i disposar del millor suport per a resoldre amb
eficàcia els tràmits administratius. Estic satisfet d'haver

res la decisió encertada.

www.asepeyo.es
902 151 002

ASEPEYO
Expert en /a a/ut de /a teva empresa
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