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per als col·legiats

H em arribat sense adonar-nos a la meitai de l'any í. fem recompte, ena trobem algunes
coses fetes i altres que encara falta moll perquè donin els seus truitv l v moment, po-
dem presentat la nova sala d'actes del C( )VB. fa estl acabada definitivament i ens sen-

tim preparats per en< arai una nova etapa a la format ió veterinària. Per suposat, no cal recor-
dar que les instal·lacions del l '<• )VB estan obertes a les necessitats dels seus col·legiats i que estan
,i l.i vostra disposició.
Però, teína feta i a una altra ¡ osa. Penir preseni que Jos del i X >VB treballem dia a dia pels ve-
terinaris, per millorar l'exercici de la professió i per informar vos de les qüestions que, tan a
dins de la professió com a !nr;i, poden ser interessants per a vosaltres. 1 lem d'estar al dia en tol
l'apartat cientffi< i tècnic, però no són menys importants els temes que poden ajudar-nos a mi
llorar la nostre servei de cara al client. Per això hem valorat parlar en aquest número de la qua-

litat. Sabem què és qualitat? Quins certificats hi ha? Com ens
podem hem-hi iai d'això? Potser si^m interessant.
Ahirs qüestions en Ics que treballem o en la futura figura
de l'assessor agrari. Des del 1 )AR ens han c ridal per estar a
dins de la comissió que defineix la fun< ió del veterinari í po-
deu estar ben segurs que donarem la visió més professional i
més aproximada a la realitat de la del nostre i re ha 11 diari. De

moment, estem a dins. Molts cops ens hem trobat la feina feta, sense molta relat ió amb la re-
alitat veterinària i això ha obligat a fer una Jura tasca de despatx i negociació per tractat de
re< tifícai allò que no era del tol adient.
Mes qüestions; com ¡a hem recordat multes vegades, la professió no te un conveni laboral i es
niu mancança que ens perjudit z Estem treballant en un esborrany i volem Minat a demanat
la confiança i la col·laboració de tots. No ens cansem de dir-ho: hem d'estar units i tractar d'a-
rribar a un acord perquè arribem a una millora molt ne< essària i demanada, sobretot pels més
[oves. Empresaris i treballadors han .l'arribar a un acord perquè es pugui produir una millora
moll ne< essària si nosaltres mateixos no fem el que ens im a, ningú no ho farà per nosaltres.
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TEMA DEL MES

Una clínica pot estar certificada? Quins beneficis pot comportar reñir
una certificació de qualitat.7 Són preguntes que poden tenir resposta
VILMA FERNÁNDEZ. Reda ANA PALMA. I

L
.i veritai es que ¡o ja m'he acos-
tuma) ,i veure les certificacions
de qualitat i, és< lar, d'alguna ma
ñera etn donen tranquil·litat") 11
menta Eva Fernández, propietà

ri;i Je una gossa que os diu Uarina i és de
taca c ii >Lk-n l\i-mc\xr. Aquesta reflexió ens
pona a feí una recerca de què és qualitat i
de què estem parlant quan parlem de qua-
litat, "hi com epte de qualitat es defineix

dequa ió a l'ús. Una • 1 sa b qualitat
si satisfà les expectatives que s'han creat so-
breella Pei exemple, si tu compres un obre*
llaunes per k1 ó 40 euros i només obre ere

0 quatre llaunes estaràs decebut perquè no
compleix amb les teves expectatives" eo-
menta Eliecer López, expert en qualitat.

ESTANDARDITZACIÓ
Donant un cop J'ull a la historia
descobrim que això de la qualitat no és
un 1 qüestió moll nova. Portem ( enl anyi
parlant de qualitat, 1 tot va .1 començar
l'any 1906 en el camp electrònic com una
manera de que els fabricants i enginyers
1 Lnguessin un mitjà pei < 1»trdinar se. 1
unificar criteris .1 escala internad il
L'any ll)26 es va a crear la Fedi

d'Associacions d'Estandardització Na-
cional (ISA) i el 1946, delegats de 25
països reunits .1 Londres varen decidir
fundar una nova organització interna-
cional: la International Organization (or
Stanchidhation (ISO). A ella correspon la
següent reflexió: "Les normes fan una
enorme contribució a la major pari dels
aspectes Je la nostra vida, tot 1 que, moll
sovint, aquesta sigui invisible". Segons
I Si 1 una ceitifu a< ió té molts benefli 1
que abasten desdéis negoc is de tot el món.
L'adopció de normes internacionals vol
dir que son < ada vegada més competitius i,



ALGUNS SEGELLS DE QUALITAT

ISO

internacio-
nal

És una xarxa dels instituts de normes
onals de 157 països, sobre ta base

d'un membre per país, amb una
secretaria central a Ginebra,

i SO ocup >SICIÓ espí.
entre els sectors públics i privats.

Eitkc
EnMiKj Nacmnal d» Acreditación

ENAC
Acredita a
les certifica-
dones

¡vonda i :
pels poders públics. Rep un

suport econòmic de l'Administració
que li permet desenvolupar la seva

ge d'interessos

Applus
Applus

inspecció
El seu origen està ofi-

de la Generali:
ois d e ce> ••-. d e

producte, calibratges metí;
assai: .iròxima-

ment un servei especialitzat en .

Eca cert
Auditoria i
certificació

sectors tot i que
s'ha especialitzat en una certificació
mol: egons la informació de
l'empresa.

/ets d'audi
també figuren en el seu catàleg.

DNV
Propietat i
medi
ambient

Det Norske Ventas nasqué a Oslo l'any
1864. Els seus valors eren la salvaguar-
da de la vida, la propietat i el medi
ambient. Desenvolupa la certificació
en diferents sectors com I'alimentan i
el sociosai

,enor
"sociacio-

nsme en
lertificació

2006 els productes que exhi-
bien aquesta marca varen
segons l'últim informe de la compan-

i la xifra de 75.050, procedents de
3.700 empreses. L'alimentació és una
de les seves especialitats.

sol·iv cot, per Ics empreses grans signifu a
que poden arribar a vendre per tol el món.
Per la seva part, els c Lients es benèfic ien de
hi competència de les empreses i serveis, i
llavors reben productes molt cuidats,
esmdiais, ben fets i .i un preu competitiu.
Li--, normes de certificació i estan-
darditzat i'i són voluntàries.
Com organitzacions no governamentals
aquí ¡tes entitats n<> tenen cap autoritat
le^al per fet complir la seva posada en
pràctica tol i que algunes normes, sobretot
aquelles que fan referència a la salm, La
seguretat i el medi ambient, han estat
adoptades en alguns països pel seu marc
regulador. Tais adopcions se'm decisions
sobiranes per les autoritats reguladores o
els governs. Los normes per si mateixes no
regulen o legislen peni sí que poden fer-se
una exigen* ia de mercat, com han passat
en el cas de la ISO 9001. Espanya és el

La certificació en vete-
rinària pot ser molt
àmplia. Aquest és un

tor molt diversificat

quart país del món en número de
certificacions ISO9001 (la sèrie referida a
sistemes de gest ió de qualitat) i el segon
d'Europa (ISO Survey Z005). En el ca di
la sèrie 14001, Je gestió mediambiental,
està situat en el tercer Lkx mundial i el
número u europeu.

EN VETERINÀRIA
I .i certificació en veterinària pot ser molt
amplia. És un sectot molt diversificat que
contempla des de la salut i el benestar dels
peius animals a la seguretat alimentària,
passant, per suposat, per la cura de la salut

i la reproducció animal a les granges. En-
cara in > hi ha una certificat ió exclusiva ve-
terinària però, en canvi, sí411è hi ha vàries
normes que poden certificar que un pro-
du( te o un servei és òptim conforme a uns
protocols establerts. És el cas de les certifi-
cacions ISO 9001; 11784 i L1785 (són se-
ries que es leleieixen .1 dispositius d'idenri-
ficació electrònica d'animals); 14001; o
22000 (s'ocupad'estandarditzar la innocuY-
tai dels aliments). "La 22000 és una norma
que ha aparegut un 1I1 recentment", diu Elie-
cer Lope:, "té tots els requisits de la 9000
amb nua la gestió, però a més assegura que
els pr< K esse is pri iduct llis de les empreses que
implanten la ISO 22000 garanteixen que
es vi^ilm els riscos alimentaris o perills ali-
m e n t a r i s q u e p u g u i n t e n i r . A i x ò e s , i | >lu a
ble a empreses que estan relacionades amb
aliments, des d'una granja fins a una em
presa de càtering".
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CORT AVANCE HCA

Jirbetc

El primer dermoesteroide veterinario:
ACTÚA EN LA PIEL Y SÓLO EN LA PIEL

» Elevada potencia antiinflamatoria
• Rápida penetración en !a piel
• Activación y METABOLIZACIÓN en la piel
• Sin efecto a nivel sistémico
• Sin atrofia cutánea

COmAVANCE incorpora HCA (hidrocortisona ACEPONATO), un INNOVADOR corticoesteroide
indicado en el tratamiento sintomático de las dermatosis pruríticas e inflamatorias del perro
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L'ENTREVISTA
LIECE L P E Z

Expert en qualitat

'Pot ser que un comprador estigui disposat a pa-
gar una mica més cars els productes certificats"
Què és la certificació de qualitat?
És bàsicament la verificació del compliment d'un
determinat estàndard o norma per part d'una en-
titat certificadora que prèviament està acreditada
per fer-ho.

Quines normes les guien?
Són molt variables i depenen de l'abast al que vul-
guis arribar Les normes de gestió de qualitat, com
la ISO 9001, serveixen per certificar qualsevol ti-
pus de qualitat en qualsevol tipus d'm gan'rtzai ¡< i,
inlipcniiciitmeni de la seva gi andaría i ai tivhai
Simplement, tenen uns requisits orientats a una
manera de fer feina que sempre es compleixen.
Les empreses que implanten sistemes de qualitat
sempre procedeixen de la mateixa manera i així
ho estipulen i tipifiquen.

Com se sap si ho compleixen?
S'ha de demostrar documentalment. Si tu tens un
protocol amb el teu client en el qual estableixes
de quina-manera tractaràs amb ell, has de posar-
lo per ev rit, tractar al teu client d'aquesta mane-
ra, i demostrar-li a una entitat tercera que ho fas
així. A part, si vols aquesta entitat pot certificar-lo.
I com ho pots demostrar? A través de registres i
documents que evidenciïn aquest compliment.

També compta el tracte humà?
La qualitat de servei està contemplada. Quan tu
implantes un sistema de qualitat has d'adaptar-lo
a una sèrie de requisits que marquen aquestes
normes i fan referència a la relació amb els teus
clients, les compres als teus proveïdors, la teva ma-
nera de treballar en els teus procediments diaris..,
U\ una sèrie de punts que tenen les normes: en
aquest cas parlem de la ISO 9001 ,que és una nor-
ma molt genèrica i bastant coneguda.

És possible parlar de qualitat veterinària, per exem-
ple, en producció?
Quan parlem d'éssers vius és molt difícil. p<-'
bé es pot fer Tu pots comptar amb que un deter-
minat producte compleixi amb les característiques
que tu esperes però el sistema de producció pot
fer que es comporti d'una altra manera. Influeixen
circumstàncies externes, Si el temps és dolent i no
plou, és possible que la producció animal sigui dife-
rent de la que tu esperaves. No tot dependrà de tu.

Tenir un certificat de qualitat com es tradueix a
les comptes de resultats d'una empresa?

"Els productes certificats
ho SÓn plirelrqui a i t s Je
complir els requisits
obligatoris aporten més"

A l'empresa li pot interessar si el seu comprador li
valora. Per posar un exemple, potser que un com-
prador estigui disposat a pagar una mica més cars
els productes certificats. Els productes certificats ho
són perquè, a més de complir tots els requisits obli-
gatoris, aporten més, ofereixen un plus addicional que
els altres productes no tenen.

Però, com pot afectar a una empresa o un negoci
tenir una certificació de qualitat?
Si és una ISO 9000. possiblement tenint aquesta
certificació feta per una tercera part independent
l'empresa garanteix que els seus productes són con-

formes a aquesta norma, la qual cosa dóna una tran-
quil·litat al seu client. L'empresa pot dir"]o només
treballo amb proveïdors certificats i si no estàs cer-
tificat no pots treballar amb mi" això afecta nota-
blement el compte d'explotació d'una empresa el
fet de poder vendre o no vendre. Hi pot haver al-
tres avantatges per a l'empresa, perquè ordena el
seu sistema productiu, la seva manera de treballar.
Moltes empreses de vegades descobreixen, quan
contracten un sistema de qualitat, la quan'
passos que estaven fent malament o que estaven fent
de manera poc eficient

Quines certificacions hi ha exclusivament per ve-
terinària o que es relacionin directament amb ella?
Fem anàlisis certificats de deteccions de malalties
d'aus exòtiques en el nostre laboratori de genèti-
ca. Igualment estem muntant un sistema de certifi-
cació de granges que segueixen un programa de
detecció de salmonel-la en porcí També treballem
en la detecció de fraus en alimentació.



•IMALS DE COMPANYIA

Com t a c a r la ru••J a
n gossos 1 gats

Gairebé el 90 per cent dels casos a dermatología presenten pruïja en
diferent grau d'intensitat depenent de les patologi
CARLOS VICH Especialista en dermatología veterin.i I CARLOS VICH I ANA PALMA Fotografia.

www.dermovet.com

L
;i pruïj.i és un símptoma molt

freqüent .1 dermatología vete-

rinària. (in 1 rt-hó el 90 per cent

dels casos 1 dermatología pre

senten pruïja en diferent grau

d'intensitat depenent de les patologies

que presentí el pa< ient tant sin són pruri-

ginoses de base com si no.

Existeixen una sèrie de malalties que són

pruriginoses per definició i altres que ho

són depenent de ta presenta< ió 1 Ifnica de

1.1 patologia 0 del subjecte individual, |a

que ii" tots els pa» un í s davani la matei ca

patologia presenten la mateixa intensitat

de pruïja. Parlartin doncs de derroatosi

pruriginoses per defínk ió , dermatosis no

pruriginoses per definició, no obstant

aquestes últimes poden presentar pruïja

depenent de diferents i,« tors.

QUE ÉS PRUÏJA

Es una sensac ió desagradable de la pell

que comporta el desig de rascar-se.

Davant d'un cas de pruïja és molt

i n t e n sitat què és el que hem de fer 1
què es el que no hem de fer com a elínies,

per a poder resoldre tots els casos.

Així doncs, que és el que no hem de fer

davant d'un cas de pruïja.' La primera

i e i . i i i i i n i . li 1 es n o util itzar

glucocorticoids; en cap cas.

La segona, instaurar tractaments empírics

basats en hipòtesis diagnostiques. L'all

clínic només serveix per a sospitar una

patologia, no per a diagnosticar! Moltes

patologies de diversa etiologia poden

Una patologia es pot
presentar de molti
maneres pei
important conèixer els
quadres clínics

cursar amb el mateix quadre i línic i una

111.lleixa patolc ^ia es pol presentar de

molies maneres diferents, per això es

tant important conèixer els quadres

clínics de totes les malalties. A les

dermatosis cròniques, freqüentment

s'instauren patologies oportunistes

set lindarles que Compliquen el quadre

i nu. pi ln< ipil 1 IMSU amenl son tres:

pioderma, seborrea i dermatitis peí

ma/assezia

Ter tant, hem tenir present sempre que

hem de tenir en compte que malalties

no pruriginoses inicialment puguin

. 1 m v e r l i r se e n p r u r i g i n o s e s p e r la siim.i

de patologies secundàries. Exemple: gos

amb hipotiroidisme que presenta

pioderma i seborrea seca secundàries.



Carlos Vich, especialista en
dermatología veterinària.

Les vuii causes més freqüents de pruïja
en el gos i en el gat són: pioderma,
dermatitis peí ma/assez/a, atòpia,
al·lèrgia alimentària, DAPP, sarna
sarcòptica (yus), sarna notoèdrica |
i sama otodèctica. És important, davant
de tol cas de dermatosi pruriginosa, que
pensem primei en aquestes patologies, i
realitzem les proves més senzilles com
raspnr.N, citología cutània, scoth testi
citología auricular, segons el cas ¡a que
en la majoria de casos fem aqu<
proves diagnostiques bàsiques )a podem
diagnosticar) deixani proves més
complexes con el sfczntesl en un
segon pla.

MANIFESTACIONS CLÍNIQUES
Quan un gos o un gat tenen pruïja,
hooden manifestar kle diferents
maneres segons el cas i segons si és un
gos o un gat. l'et exemple, degut a Ics
ungles que tenen els gats, prefereixen
llepar-se que rascar-se, només es
rtahleiel g a t tenen una pruïja
insoportable i el gat sent tanta pruïja

Inicialment no presentava pruïja, perú,
degut a Ic-s complicacions secundàries
comença a manifestar pruïja. Al tractar
la pioderma i la seborrea desapareixerà la
pruïja, manifestant només la
simptomatologia in ic ial del

hipotiroidisme.
Què ós el que hem de fer davant d'un i as
de pruïja.' En primer lloc, identificar i
tractat les patologies oportunistes
secundàries.
Si el pacient présenla una foliculitis anih
pèls ile fàcil depilado, pensar sempre en
ires diagnòstics diferencials: foliculitis
bacteriana, demodicosi, dermatofitosi.
Per tant tarem per ordre: (itologia,
raspats, tricograma i cultiu micològic. Si
observem eritema, seborrea, pruïja i
pioderma tarem raspats, scot/i-resi i
citología, fin tots els casos de dermatosis
pruriginoses hem de fer raspáis; i donar
una dieta equilibrada.
Si lli ha foliculitis bacteriana,
prescriurem antibiòtics. Si hi ha
seborrea, instaurarem una xampú-teràpia
específica en cada i as amb xampús
queratolítics i/o queratomoduladors.
I lein de fer control de puces, sobretot en
tots aquells casos que presenten pruïja
en el ter^ posterior.

n lk'i que i
n o m é s es rasquen quan I iruïja ins»
portable i prefereixen inútil

ETIOPATOGÈNIA DE LA PRUÏJA
La etiopatogènia de la pruïja és d'una gran
complexitat, ja que intervenen molts re-
11 ]i i irs i mediadors de la pruïja com pepti-
ilases, neiiroiensma, proteases, prostagtauv
dines, leucotriens, histamina,
neuropeptidases... tomi,mi així reaccions
en cadena a les que s'afegeix una comple-
xa xarxa de plexes nerviosos amb termina-
cions nervioses lliures que finalitzen en
la unió denno-epidèrmica, melosa en els
primers estrats de l'epuleiinis.

CAUSES EN EL GOS I EL GAT
La gran majoria de casos de dermatosi
pruriginoses en el gos i el yat es poden
resumir en les següents vuit causes, però

mai ens confiarem, ja que altres patologies
m e n y s f r e q ü e n t s c o m a causa de p r u ï j a
(dermatofitosi, demodicosi, pènfigo
toliàci, micosi fungoide, etcètera) les
tindrem presents també com a diagnòstic
diferencial sobretot si sospitem d'alguna
d'elles per les lesions primàries presents.

que prefereix mutilar-se per a alleugerir la
sciis,a ití Je pruïja. Per una altra banda, el
gos tendeix mes a rascar-SC que a llepat-se
en general, excepte que tingui només
pruïja podal o perianal, situacions en les
que preferirà llepar-se que rascar-se.



ANYIA

Un ca clírlic l i l'rlïja
a l Boltéil de tr any

Ei presenta .1 La 11 msulta un Bobtail
de notn Truía, de tres anys d'edai
amb simptomatologia Jr pruïja

intensa des Ji- tu uns mesos en el terç
posterior 1 amb pruïja facial.
En l'exploració general s'observen tots
ela valors dintre de paràmetres fisioli
En l'explorat ió física dermatológica s'ob-
aerven com .1 lesions primàries: pàpules,
pústules, eritema (perilabial 1 en el con

IIIK te auditiu 1 pavelló auri
i ui,11 dret) 1 màcules erite-
matoses en i·l colze dret,
aixella esquerra 1 ventre.
(lom ;i lesiï >ns se< IMV I u í<
s'obsen en: Kiperpigmen
tai ii 1 dels pa\ ellons auri-
culars en la seva ( ara o m
i ava 1 en la zona perianal,
amb collarets epidèmic s
al JIMS. El següent pas que

hem de fei és recapitulat
K-s lesions que té la Trufa i pensar quines
k-simis ens podran MT\ ir per ;i realitzar
proves diagnostiques i quines proves
realitzarem.
En el cas Jr la trufa 1 um en tol cas de
dermatosis pruriginosa farem raspats de
zones amb eritema 1 pàpules.
I Ina .ilrni prova interessani serà la i ito
logia de pústules per .1 valorar la presèn-
cia de pioderma sospitada (Ifnk ament i,

si és així, quin tipus de bactèries trobem
en la i it< ilogia i si es \ euen ei isinòfils 0
no. En aquest cas, la 1 itologia reflexa la
pi. i mi.1 de pioderma amb molts
neutròfils, cocs fagocitats i lliures, i uns
quants eosinòfils.
Lis raspats són negatius. En aquest pum
i degui ÍI la teoria LÍI- la suma< ió d'estí-
muls pruriginosos i .1 la teot ia del llindar
de pruïja, el que hem de fer és un con
irul estricte de puces i tractar la piodet
in.1 present i esperar l·i resposta de l·i
Trufa. Si la pruïja disminueix entre un
80 i 100 pet cent el problema principal
ih- l;i Trufa Os la h i p r i s f i i s i h i l n . i l a l;i

pii ada de puça sumada a la pioderma
(1 1 auses >lr la pruïja, però si després
de iii 1 I 1 un uní de puces i de la piodet
ma la pruïja disminueix un 50 pet cent
11 menys, el problema prim ipal serà pos-
siblement una hipersensibilitai ambien-
tal i/o alimentària.

Avenços en glucocorticoteràpia tòpica

El dia I I de maig, a Niça.Virbac va reunir a alguns dels més prestigiosos experts en
dermatología veterinària de tot el món. L'objectiu d'aquest simpòsium era presen-
tar els darrers avanços en l'ús de corticosteroides tòpics. Entre els ponents es tro-
baven noms tan coneguts com el Dr.Thierry Olivry, el Dr.Thomas Bieber (medici-
na humana),el Dr.Tim Nuttall.la Dra.Sharon Bryden, la Dra. Heidi Schroeder.el Dr.
Ralf Mueller y la Dra. Chiara Noli. Varis experts espanyols com Carlos Vich i Ana
Rios també varen assistir.

Mort d'un dofí per infecció per nematodes

III curs de iniciació a
l'acupuntura

El 26 d'octubre comença una nova edi-

ció del curs d'acupuntura veterinària de

la UAB. El programa té 100 hores teòri-

ques i 26 de pràctiques i acaba el febrer.

El cost és de 1.500 euros. Més informa-

ció: teresa.rigau@uab.es.

El dofí que va aparèixer malalt entre l'Ametlla

de Mar i l'Hospitalet de l'Infant el 18 de maig.

va morir a les 06:30 del matí de dissabte dia

19. La debilitat de l'animal va fer que els es-

forços del personal de la Fundació CRAM no

fossin suficients per mantenir-lo viu. Es va prac-

ticar una necropsia a l'animal al Departament

d'Anatomia Patològica de la Facultat Autònoma

de Barcelona. Aquest estudi va confirmar la

hipótesi formulada pels veterinaris del CRAM.

ja que l'animal estava infestat de paràsits que li

havien atacat el sistema nerviós central. Resul-

tat de la necropsia: infecció per nematodes.

42 congrés nacional
d'Avepa-Sevc a
Barcelona a l'octubre

Barcelona tornarà a ser l'escenari del

congrés anual d'Avepa. Els dies 19 i 21

d'octubre de 2007 el recinte del Fò-

rum acollirà aquesta trobada, que

tindrà caràcter internacional, ja que se

celebrarà la Southern European Vete-

rinary Conference. El programa cientí-

fic inclourà 100 ponents, s'impartiran

més de 200 hores de conferències, ta-

llers, mosterc/osses. trobades amb els

professors i simpósiums precongrés.



Preocupació dels
veterinaris d'equins
La nova gestió del Lihro (genealógico del Caballo de Pura Raza

tañóla esta generant incertesa dintre de la professió veterinària
J.SANCHO. Redacció H. FDEZ. Fotogi

E
l i bl·legi v.i celebrar el passat
25 d'abril una reunió informati-
va sobre com pol ai» tai la
nova gestió del / ¿fan i
( lenealógico del < aballi < de Puza

Raza Española. A la reunió van assistir
representants veterinaris de tol el territori
català. Francesc Muniu-, el president del
( lol·legi, va explicar durant la seva inter-
venció que que és "un tema deli< at" per al
se< tor i va destacar que la trobada era una
bona oportunitat per ;i adoptar les
",k i ions" oportunes.

Fins ara aquest Itibre es trobava en mans
del Fondo de Explotación de los Sen l< los
de (¡rfa i laballar y Remonta del mil ii teri
de Defensa. Però la Dirección t ¡enera] de
(ianaderfa del ministeri d'Agricultura n'ha
concedit la gestió a la Asociación
Nacional de (Madores de C ¡aballos de Pura
Raza Española (ANCCE) per un termini
de dos anys, des de I'I de gener de 2007
luis al H de desembre de 2008. Aquest
canvi ha portal la inquietud dintre ilel
col·lectiu veterinari ¡a que ANCCE ha
designat .1 21 veterinaris en tot el territori
n,n ional que realitzaran "en exclusiva" les
tasques d'identificació i valoració d'aquest
tipus de poltres, tal com denuncia el
1 1 insell (¡eneral de t Col·legi
Veterinaris d'Espanya.

COMPETENCIA
1 i;iv.ini d ' a q u e s t a s i tua t ió, r i s
assistents •< la reunió del Col·legi van
,n (irdar proposar al t Consell que el
personal veterinari autoritzat pugui
realitzar els certificats de naixements,
l'extracció de sang 1 la identificat ió dels
poltres, tal com venien fent fins ara 1 no
només els 21 veterinaris que proposa

ANCCE. Tanmateix, el ( bnsell (ieneral
¡a ha interposat una denúncia al Tribunal
de Defensa de l·i 1 ¡ompetèru ia de
Madrid amb l'objec te de "diluc Idar si les
activitats d'ANCCE vulneren o no la
legislació vigent en matèria 1U- defensa de
l,i competència 1 que s'inclogui, si s'ew au,

el pertinent expedient disciplinari
en el supòsit que tais actuacions

^ ^ rebin la qualifu a< ió de

les qu

pràctiques prohibides o restrictives de la
competent ía". I >'altra banda, en aquests
moments In ha oberta una investigació
administrativa al ministeri d'Agricultura
(.•n la Sala del (lontenciós-Administratiu
del Tribunal Superior de lustícia de
Madrid .1 peti< ió de la I Inión de t Iriadores
de Caballos Españoles (1 K K £) , qui també
ha interposat una demanda .1 Brussel·les
que ha estat admesa a tràmit pet la
( 1 imissú i Euri 'i' a



ANIMALS DE COMPANYIA

SOLUCIONS

Menys abandonaments
Del 80 al 85 per cent de Ics persones al·lèrgiques que van aplicar Vetriderm
a le i >tes van augmentar la seva tolerància als animals
BAYER Redacció

Les al·lèrgies als animals també
tenen un impacte significatiu en la
qualitat de vida de Ics persones que
Ics pateixen. Es calcula que a
Espanya hi ha uns sis milions de
persones al·lèrgiques, de les que més
del 25 per cení conviu amb un
animal domèstic. La majoria són
pa< ients al lèrgi< s .1 epitelis animals,
diagnosticats 0 no, que sofreixen
rinitis, urticaria, Lesions cutànies
aïllades, rinoconjuntivitia i asma.
Hn> 1 tol s'han donal i asos de xocs
anafilàc 1 u s en persones

hipersensibles. L'any passal es van
abandonat en el nostre país més de
100.000 gossos 1 gats, sen) 1'; 11 -1 t-rjj;i;i
dels humans als components de

l'epiteli de les seves mascotes una de
les causes. Malgrat això, tres de cada
quatre pa< ients al·lèrgics es neguen .1
despendre's del seu animal de
companyia, ¡a que el consideren un
membre més de la família. En
aquests c asos, l'únú tra< tament fins
,ir;i pet a( abar amb l'al·lèrgia a
l'animal era el tra< 1 amem
farmacològic.

REDUIR ELS AL LERGENS
Bayei I lealth( are Salud Animal ha
desenvolupa) Vetriderm, l'únic
producte en el mercat espanyol que
redueix eficaçment els al·lèrgens de
superfíi ie presents en gossos i uats
que provoquen reaccions en les

persones sensibles .1 aquesta malaltia.
l.s una KH IIi i.'i'H .1 d'ús setmanal que
s'aplica sobre el pèl de la mascota,
neutralitzant les partícules
al·lèrgenes presents en La pell 1 el pèl
Jr l'animal 1 impedint que fio) in en
L'ambient. Pur la seva especial
formulació, rehidrata ['epidermis,
preserva el mantell hidrnlipidic de hi
pell de L'animal 1 restitueix el seu I'l I
fisiològic, mantenint-la en bon estar.
Entre el 80 i cl 85 per cent de les
persones al·lèrgiques que van aplicar
el produí te a les seves másenles van

evidenciat un augment significatiu
tle la tolerància a aquestes.
<http://www.bayervet.net/vetriderm

0 I 01-html>



Ante un problema de alergia a una mascota

¿Cuól es la primera medida a tomar?

I
Vetriderm

Vetriderm de Bayer
Aplicado una sola vez por semana tanto en
perros como en gatos, Vetriderm de Bayer reduce
la carga alergenica ambiental y la sintomatología
correspondiente en las personas

Producto único en el mercado - totalmente natural - especialmente
formulado para antagonlzar los alérgenos de superficies de los
animales que pueden causar reacciones alérgicas en algunas
personas.

BayeT HealthCaiv
www.bayervet.net HOB.DEPARTAMENTO.HD@bayer.es Tel 93 495 65 00



MALS DE COMPANYIA

PREVENGO

Sobre paparres i puces
El manteniment d'unes temperatures agradables al llarg de tot l'any a l'n
ñor de leí afavoreix el desenvolupament del cicle viral de la puça
MERIAL Redacció

Prevenir les puces és de uran
importància, ¡a que per tina banda
estem parlant d'un paràsit que també
.iiri ta i les persones! espe< ialmeni
ala nens. Són moltes les persones
amb una sensibilitat alta a la pii ada
de puça, que fa que la pell re.u i ioni
exageradament produint una mena
de pàpules envermellides i irritades. I
al mateix temps, són molts els gossi ts
d gats que presenten seriosos
problemes per In seva exposic ió .1 les
pu< es. 1 li li·i animals que són
al·lèrgics a la saliva de la puça 1 en el
ni imeni que una n >la puça pica .1
l'animal es desenvolupa un procés
al·lèrgic conegui com a PAPP
11 lermatitis Al·lèrgica a la Picada de
la Puça). La saliva de la puça té
diverses funcions, Una d'elles és
I'.H 1 ió .mi i( oagulani; d'aquesta
manera la puça pi il ingerir la -.111:'
amb fat iht.it. [ una segona funi ii 11
l.i d'exert ir un < eri efe< te anestesií
per, d'aquesta manera, evitar la
reai 1 ió de la seva víctima. Els
símptomes generals |vr la present ia

de puces són gratat] envermellimeni
o eritema il«.- la pell, pàpules, ferides
postgratat 1 DAPP. La HAPP es
manifesta com un quadre derma
tològit moll característic general
ment en la zona ventral o en l'àrea
propera a la base de la cua, Al
tractar-se d'un problema (ri mu lligai
a la sensibilitat Je l'anitnal, arriba un

1. im< ni que la pell s'enfosqueix per
l'acumulació de1 melanòcits i
s'engrosseix, per la qual cosa als
fol·licles pilos,is els arriben menys
nutrients 1 acaben per despendre's,
apareixent zones sense pèl. Tots
aquests problemes estètics poden
complicar-se amb el temps amb
l'aparició d'altres problemes

n «mediats.

LA PUÇA
Els símptomes generals por la
presència Je puces són de gratat,
envermellimeni o eritema de La pell,
pàpules, ferides postgratat 1 DAPP.
La I >APP es manifesta (1 >m un
quadre dermatològic moll 1 ai ai

terfstií generalmeni en la zona
ventral nen l'àrea propera a la base,li-
la cua. Al tractar-se d'un problema
crònú lligat a la sensibilitat de
l'animal, arriba un moment que la pell
s'engrosst.!ix ,pn l a q u a l de
melanòcits i s'engrosseix, per la qual
H M als ( o l í a l e s p i l o s o s e l s arriben

menys nutrients 1 acaben per
despendre's, apareixem zones sense
pèl. Tots aquests problemes estètics
poden complicar-se amb el temps amb
l'aparició d'altres problemes ¡mmu
11. 'nu ,li,us. Meiial I abora-toriï is, amb

una gran experiència en aquest camp,
ha introduït recentment en i·l mercal
un nou producte realment complet a
base de fipronil y de (s)-metoprè que
actua sobre els principals aspectes del
p a r a s i t i s m e pe r puces , p a p a r r e s i a l t res

p a r à s i t s . i;s trac ta J e F r u ï u 111 • >'

Combo que actua ràpidament i per
contacte, actuant Jes d'un principi
Sobre les puces, les paparres i altres
ectoparàsits evitant que piquin; per
tant, prevé la I >APP y la transmissió
de malalties.
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Violeta
El combo perfecto.

Tu mascota y tú sois una combinación única.
7rontlinem Combo es el antiparasitario líder mundial que te ofrece
una total tranquilidad, combinando seguridad para tu mascota

y eficacia contra garrapatas y contra pulgas adultas,
sus huevos y larvas, evitando las reinfestaciones

en el entorno del animal.

M6RIAL

es menal com

FRONTI.INE "CorriJo
La eficacia es cosa de dos

• l i ü N i i I N I i ; t M i t f i :•*• • '•'. C o a: U lODrrtdel ronOW OomboSpol On parro i ant tm i IpronJ 10
|S) 1? B t t l h d l [E32GI 0 0 2 B t í r d J

l i üN i i INI i ; tMitfi :•* . Compo»Haon C U B I I U I N H y cuontiuitiva: U l O D r r t d e l r o n O W OomboSpol On parro i a n t t m i IpronJ 1 0 g B f r i i m u j u n o B p , BudeNdroDaiarii 1EE3SQ]'-;-[ E Q Bu*ÍdPODto(mno IE3&110 ,01 a; B H O J 7 , 8 o; 1 n t p M i neo
Cada 1 0 0 mi de Fronüine* Combo SpotOn gato contione Fipronil 1 O g . |S)ffletopreno 1«?Q. ButtlhidrojaaniBOl [E32GI 0 . 0 2 a; ButírndrortoJutino [E321) 0 ,01 g; Etanoi 7 ,9 g, Exapwnte cap f o r m a farmacéutica: Solución para aplicación topea tncfc>»aun— d>
U N ; Para el tratamiento de perros y gatos El producto puede utíuBnse contra las infestaciones por pulgas, solas D asociadas con g a r a t a s / o p o o s c a d r s E l a c ó do p l g [Ca
ft l d l n t dranto B semanas y en los galos perssta durante 4 Bemanaa Preencón de la multpl

. . I En el perro, le enceoe msecüade frente a nueves
I y de larves y pupas (actMoad twvottel que ae generan d
sus] ti producto Uene una edcacia acanoda en el perro qu

9 con garrapatas y/o DOJOB picadores. ESmmsaím de pulgas [I
Mi • •• I M | ulQM aduces pjrían hjwte.81 i lyanlDjgatDj parejen d b -l! serara i n im ti .1 iruttpj & m putoej pó mita W danrroJa di huévoi [ed
huevos puestos por pulgas adultas durante B semanas en al perro y 6 semanas en al gato, después da la aplicación Ehmmaoon da garrapatas [baldes nanus. Dermecentar venebifas. Rhiccepr .
persista hasta 4 semanas frente o garrapatas. En el gato su eficacia acancide persista hasta 2 semanBa frente garrapatas [basado en datos e*penmentates) Eümnaaon de pops picadores (Tncnodectes caras y Falcóla subrostratus) 6 producto pueda utüizarse
como parta de « estrateg» de traumenm para el control da la Dermaont Alergca por Pulgas [OAf'l Comisa «fcjdenas: i n susanoa de datos depombles, al produOD no debe uolrarss en cachorro de menos de 8 semanas da edad y/o cachorros que pesen
menos de 2 kg o ganos Que pesen menos de 1 kg No ubiuar en animales enfermos luntenneded sistemes, fiebre ) c convalecientes No uubzar en conejos ye Que podrían ocumr reacciones adversas reluso con resultado de muerte No UUUZBT en gatos laa
presentaciones deabnedas pare el perro, ya que esto podría llover a aobredcaficsción Efecto* MssssWss [frausnotti y grsMdad): En coso de «nudo, puede ous» va se un breve penodo de hpenjolivoaon debtío prmdpekmenta a la naturaleza dsl w u u i a l i D B
lome eocoratfca se han comunicado las siguientes macaones adverses der~—
B D W Ti'vnU' !J ,f. , I ifiln.'ii'.T; ,* mi le cuMiti'írEicepaonatmenta.
• i p i c n l n da uso: Es importan» asegurarse de
durante tas 3 dios siguanas a la aplicación -"-

a de to utiluauón del producto, reacciones cutáneos transitorias an el punto de aplicación [decoloración de le piel, alopecia local, prurto, enteme) as como prurto general o alopecia
o sWomas reapretónos Admnstrar la dom recomendada I>| 1—náuii—í medeamemo. se ha pcxtdo observar rflparsatfvnriòn. S»T«MT^ r i w r o ^ ^ f^«reibieB [r»perestaaia. dep

rse de que el producto se aplica en un «rea en la que el animal no pueda chuparse y de que Os animales
del producto aaf como baños mes frecuentas que una vez por semana, ya que no n han realizado estudio

i, depróaón. síntomas nerviosos], vomtos o sn _ _
y de que Os a a e s no se chupen unos a otros después del tratamiento En ai perro, deben evtarae tos baños /nmerstin en agua
han realizado estudio» para roestnar como afecta sato e la encana del producto En el perro, antas del tretarmanto, pueden (Afearse

áreas de descanso ds estos, corno alfombres y cierto upo de moMieno que deberle ser tratada, en ceso de infestación masiva, con un insecticida adecuado, al «nao de les medida» de control y impido regularmente con aspiradora Evur el contacte del producte
con tos «os y la beca U M snmaleB o los opanros con r«parsensibikiBd ojnocids a tos raectiaore Evlar al córeselo del producto con los dedos S esa ocurre, lávense las manos con egua y pbón
Después de rapesnon ocular aoobsntal. aclarar al ojo suavementa enn agua pura. Lavarse las manos después de su uso Los ««males tratados no deben ser tocados hasta que al punto da aplicación del producto esta saco, y no se deber» sumnzar e bs mitos a
lugar con tos enmeles tratados hasta que al punto da aplicación estuvMTB seco Por b tanto se recomiendB que no trata a bs anmeles durarla el día. sino que as tratan al atardecer y que estos anrnslee reaentamente tratados no duerman con tas propálanos
espscislmentB con los rvnos No fumar, comer o beber durarla le eptesdon Puiulu|ár La posoboja correapondienta a la dosis m W r e recomendada es de 6,7 mg/tg de fipronü y 6 moAg de [Sknetaprsno, por aotosoon topee sobra la nal Asi Unapvetade
0,B7 rrj Fronttne" Combo Spot On porro 2 - lOKflporperrodemésdeStohesta I Q k g p v Unapipatade 1.34 ml Fronttne· Combo Spot Oí parro 10 - 2 0 Kg por perro dsmée de 1 0 kg hasta 2 0 k i p v Une pfHta de 2 88 mi FronUie* Combo Spot On perro
SO - 4 0 Kfl por perro de mes de 5 0 kg hasta 4 0 kg p v Una poeta de 4.02 mi Frontlme* Combo Spot On perro >40 Kg por perro de mas da 4 0 kg de p v Una p f t ta de 0.5 mi Fronune* Combo Spot On gato por orno de man de 1 kn de p v En ausencia de
aatudosdeeagunosd. el irttrvato minmo * trstamwto es de 4 semanas Modo a . • tn .Ja tuc la i i : Mamnier lo poeta derecha Dar un or¿ec«o en a parce estrecha de la posta para SBBOjrsrse de que toifaei contenido permanece dentro del cuerpo pnncpal
de la apata fiompsr le punta de la pipeta de un gesto saco en drecoón hsoa atrás Separar el prian de) dorso del animal en IB bese del cuelo, enfrente de los omoplim. hasta que ki pal sea veife Cotacar la punta de la pipeta sobre la pal y apretar veres veces
la ppma para vacar taaUnunui ÜU contando dracBmente sobra H («oí en una manen» lo toe jos l lk jü tna [slfioa, pr»oa«nv«»iaa de e i i » u^«ia. aWMoaial: te
desuno, en cachorros y gestos de 8 semanas de sdsd. porros en crerjmionto y parras de 2 kg y paros de 1kg de pese aoronnadsrnenu tratados una ver a cuco veces la dosis recomendada El nesgo de presentar» macaones adversas [véase afectos moesoabkisl
mobatantiipue*aurnomarcusridosBSobredosl(ra. p i r b W i t o k j s e n i n ^ O B ^ Después del tratamiento puede aparear prurto La apfcacion de une sohredcas dol

producto puede causar aspecto pegapi» del oslo en el ponto doapfcaQon No obstan». Biocumsro esto, desaparecerá dentro da las 24 non» después del tratamiento Prscxiclome n i u n l i l i i da i t i m i u i É s n l u No almacerar por aroma de 3LTC Almacenar
an su envaae onojnet Pi aasiitilaiiias UUIIISI lisias y numero» «Jmiiilatretliioa os Handñcedóiv Frorüne* Combo Spot On perro g -10 ta N' de rsgt ro 1534 ESP 1 taneta btatsr de 1 pipete de 0.B7 mi con le punta eBtnede Frorüns* Combo Spot On perro
10 SO kg_ N" do ragietro 1535 ESP 1 tBneta bWar con 1 pipeta de 1.34 mi con la punta estrada FronttnB* Combo Spot On perro 2 0 4 0 kg N ° * r e g « t r o 1538 ESP 1 taneta bkstar con 1 poeta de 2.88 mi con la punta estriada Frontfre* Combo Spot On
perro > « k g N" de registro 1537 ESP 1 targa bkster con 1 P ^ de 4.Ce rt con « put«s a s r t r t Frontir!? CornboSM Nombre y aVsooMn «si Uoitar ó,
miuxizmxm tlt ravr¿mk*alin: W.HW. LAB0RAIOH1OSSAC/1«rraf,»«n-161 LocalesQ/E08014Bercelona FABRCACOPOPIVEFaAL 2?Awnus TonyGom«r6S007LyonFtwioa^feï iPCÒvl \«TBÍNAF«A



URETAT ALIMENTARIA

La infonnació que acompanya
als aliments ha de ser suficient
L'etiquetatge dels productes alimentaris esdevé un elemeni
11111reindi1I per alortar al conLllniJor les garantí saní tan(
TEXT i FOTOGRAFIA AVHIC

E
ls dies 12, 17 i 19 d'abril, l'A*

ió de Veterinaris I ligie-
nistes de Catalunya, AVI ll( !,ha
organitzat ;i l'aula de forma ió
del Col·legi de Veterinaris de

Barcelona un mrs sobre l'etiquetatge deia
aliments. 1 la estat impartit pels docents Mò-
nica Saltor, |oan ( ¡ots i Isidre Ferran, amb
un enfocament eminentmeni prat tk en el
que s'han pogut verificar més de ¡00 eti-
quetes. S'ha desenvolupa) amb èxiï de par-
eu ip:u ni i havent assolit els objectius de
manera satisfactòria.

OBJECTIU IRRENUNCIABLE
La seguretat alimentaria s'h;i convertit en
un objectiu trrenum iable dr la so( letal
moderna, la informat ii i que ha
il.Hompanyar ala productes amb ela |ui
ens alimentem ha ik- ser suficient prr
poder assegum la innocuïtat dels aliments
qui- arriben als consumidors.
L'etiquetatge k̂-ls pnn.lin.iis alimentaris
esdevé un element imprescindible per
aportar al consumidor Ics garanties
sanitàries, i la informat ió que ai ompanya
al producte ha de garantir aquesta
seguretat en un marc mús ampli de
corresponsabilitat.

Millorar el coneixement referent a
l'etiquetatge, a k-s empreses alimentàries, a
tècnics de producció, assessors i
i onsumidors, ha de ser l'element (lau per
poder escolliï alimenta amb la seguretat
que proporciona la informació que ha de
constat ,i l'etiqueta de qualsevol produí te
alimentari.
Els agents econòmics que operen a la
cadena alimentària han de pi det indu ar a
l'i ti ¡i u ta tota aquells elements»111 e ;imh
i .u.K ter obligatori h;m J<.- formar part de
l'etiquetatge, ¡ que poden ser motiu

No es no tinguI. a
un producte propie-
tats que no tingui.

El consumidor ha de
poder conèixer la
informació sobre
l'etiquetatge ele
forma inequívoca

d'elecció o rebuig per part del consumidor.
I v Li mateixa manera, el consumido! ha
de podet i onèixer la informa* ió sobre
l'etiquetatge, pei poder escollir els
aliments de forma inequívoca. Ln
informació sobre de quin producti i
tracta, les característiques nutriï ionals, Irs
J.iii s de cadui ital o els ingredients que
siguin al·lèrgens, han d'advertir ,il

consumidor perquè la seva elec< ió sigui
adequada a les seves necessitats.

PRINCIPIS GENERALS
L'etiquetatge dels aliments i la seva
manera de fer-lo no poden induir a error al
i onsumidor en cap i;h. Per aquest motiu
no es pot atribuir al producte alimentat i
efectes o propietats que no tingui, ni
suggerir que el produc te alimentari té unes"
i .ii.ii terístiques particulars, quan im^ els
productes similars tenen lis mateixes
• .il.H terístiques. Tampoc no es pot atribuir
;i un produí te alimentari propietats
preventives, terapèutiques o curatives
d'una malaltia humana, excepte en aquells
casos que estan destinats .i una
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alimentació especial. Aquestes
prohibicions també s'apliquen a la
presentat ió dels productes alimentaris, i de
tormn específica a la forma o a l'aspei te
que es doni i aquests productes o a l'envàs.

INFORMACIÓ OBLIGATÒRIA
l^is els productes destinats ;il

consumidor f i nul i a restaurants,
hospitals i altres col·lectivitats, estan
obligats, d'acord amb una normativa
espanyola, el Reial Decret 1334/1999, .1
indicar la següent informat ió 1 ibligatòria:
1. I )enomina< ió de venda, que ha de
permetre identificar de quin producte es
tracta, independentment de la seva
man a comen ial o de fantasia.
1. Llista d'ingredients, que precedit de la
menció "Ingredients" indicarà en ordre
decreixent tots els ingredients que
formen part del producte, uu losa l'aigua
si en conté més del 5%. Fiu aquesta llista
hi trobarem, si n'hi ha, els additius, que
poden estar amb el nom específic o el
número CE (Àcid sòrhic o E-200).
?. La quantitat de determinats
ingredienls, Lo mésel categoria dels
ingredients, com és el cas d'aquells
produt tes que en la seva denominat li • de
venda In consti un ingredient. Si
comprem croquetes de pollastre, a la
llista d'ingredients cal d'indicar el
tantper cent de pollastre que hi ha.

4. El gran alcohòlic en Ics begudes amb
una graduació superior en volum a
I'l, 2%. Aquesta data ha d'anai
acompanyada de '%vol.'
5. I ,1 quantitat neta, per a productes
envasats, que ha d'anar expressada en
unitats de volum pels Líquids o en unitats
de massa pels sòlids.
6. L·i data de durada mínima, i en aquells
productes alimentaris microbiolò
gii amem molt peribles i que per aquest
motiu puguin suposar un perill immediat,
la data de caducitat.
7. Les condicions especials decon
servat ió 1 d'utilització.
8. I a manera d'utilitzar-lo, quan la seva
indicació sigui necessària per fer un ús
adequat JL-1 produc te alimenta! i, < om
sena el ei is Je productes deshidratats, o
els que necessiten un procés de reest alfa!
partit ular.
l). Identificació de l'empresa, que ha de
constar del nom, la ran sot tal o la

denominació del fabricant 0 i'envasadoi
0 d'un venedor establert dins de la Unió
Europea i, en tot cas, el seu domicili.
I I . El lloc
11. El lloc d'origen 0 procedència.sempre
en aquells productes que ni) són Je la
1 ¡nin Europea.
Aquestes obligacions són amb caràcter
general, però hi ha excepcions i altres
exigències que afecten als diferents
productes alimentaris.

INGREDIENTS ALLERGENS
La incidència d'al·lèrgies alimentà] i< ,
que afet ta a la salm i inclús a la vida de
moltes persones provocant-los
malalties, ha impulsat la necessitat de
regulat l'obligatorietat d'incloure a
l'etiquetatge aquella ingredients amb
mes incidència en la malaltia, per tal de
facilitar als consumidors afectats
d'al·lèrgies i intoleràncies, la
compos ic ió Jels produt tes susceptibles

de produir-les. Alguns d'aquests

productes que han de Constai

obligatòriament a l'etiqueta són els

cereals que c o n t e n e n gluten, els

( rustacis, els OUS 1 derivats, el peix, els

cacauets, la soja, La llet, fruits de closca

(ametlles, avellanes, nous, anacards...),

l'api, la mostassa, el sèsam i l'anhídrid

sulfurós 1 si 1I11 is. La indicació d'aquests

ingredients permet als consumidors

susceptibles poder realitzar una compra

adequada pel garantir la seva salut.

ALTRA INFORMACIÓ
A l'etiquetatge d'alguns aliments hi
podrem trobar la indit ai ió d'alguna
característica especial, com en el cas dels
aliments transgènics 1 dels aliments
irradiáis, que tot i que < ient [fit amem
s'ha demostrat que són segurs des del
punt de vista sanitari, es pretén informal
al consumidor, perquè els pugui triar
lliurement.
('ada vegada és mes freqüent observar .1

Es freqüent observar
a l'etiqueta indicadors
de qualitat del
produccióe com la
producció ecològica

l'et iqueta uniu adors de qualitat del

producte, com pot ser la producció

ecològica, els distintius d'origen 1

qualitat aym,d 1 mentaría, la marca Q de

qualitat 1 distintius d'artesania

alimentària, que reconeixen

característiques específiques dels

productes, en funció de complir

determinades formes de producció. I es

propietats nutritives, el contingui

efe< I ui dels envaSOS, les quantitats

nominals, c-l codi de barres, el punt verd,

el preu, són Lndtt ai ions que apareixen

també en l'etiquetatge.



SEGURETAT ALIMENTARIA

Producció i
comercialització

Les explotacions ramaderes són el primer punt de
compliment del sistema APPCC mentre que

•nda.

L'objectiu de la bioseguretat en una granja és reduir i minimitzar el
risc de la presència de microorganismes patògens

*
MATEU TORRENT MOLLEVi. Doctor en veterina

P
erquè el pri idu ti n doni respos-
ta i les demandes del consumi'
dor, cal que adopti: Seguretat,
i|uc eb aliments siguin segurs,
autèntics; traçabilitat, una pro-

ducció transparent en totes les fases; sos-
tenibilitai econòmica; respectabilitat, del
medi ambient; I integració, del concepte
de benestar animal als actuals sistemes
productius. La materialització d'aquests
conceptes a nivell de produce ió ramadera
passa perquè el prodiu KM primari doni
resposta i avaluï els següents aspectes: a)
Implantació del sistema Al'l'i i ! (Anàlisi
de Perills i Punts (Irítics de ( bntrol) en
les explotacions ramaderes; en la estabu
Li. Ió dels animals Inis el sacrifici i en el
transport, b) l'omplimeni de La legislació
vigent, c) Tenir Ics activitats correcta
meni registrades, tanl de producció, com

de transforma* ió. d) (lomplir la normati
va vigeni robre benestar animal, e)
I lisposar d'un sistema de traçabilitai que
garanteixi al productor i consumido! d'on
venen i a <n\ van els seus produc tes. 1:1 sis-
tema AITi ( es basa en la preveni ió de
problemes, i s'executa des del coneixe
meni del procés, ds problemes laborals,
Ics instal·lacions i les manipula* ions \r,\
litzades, i intenta identificar els riscs exis
unís i punts crítics de control d'una
manera ràpida, senzilla 11 fv a

PERILLS
EU principals factors en els que es basa
l'implantat i< 11lel sistema AITi X' al sec-
tor priman son; |a seguretat de la produc-
ció depèn en gran mesura de la qualitat
dels aliments animals (pinsos), pel que es
portarà un control exhaustiu de aquests;

integrar al manual de maneig el sistema
AI'IX '(.' com principal vector d'una pro-
ducció segura; i la seguretat alimentària
com principal prioritat i responsabilitat
de la indústria productora, elaborada i
transí irmadora.

CONCIENCIAR ALS RAMADERS
I ii les pràctiques correctes d'higiene pel
control Jc- perills en la produci ió prima
ri.i, els veterinaris cal que cons* ien» ¡em
als ramaders, productors i lahorants c|iic
c-ls perills i mesures son; la contamina* ió
per micotoxines, metalls pesats, et< ètera;
la utilització d'aigües, fertilitzants i residus
orgànics; l'ús de íitosanitaris, medica-
ments veterinaris, additius als pinsos i la
se\ a traçabilitat; l'eliminació dels animals
moris i dels residus; la necessitat de pro
tecció i d'evitar malalties infeccioses



transmissibles als humans pels aliments; i
el manteniment dels registres i documen-
ta I.I II iii.nui.il de bones pràctiques en
producció ramadera comprendrà, en
resum, aquests apartats: a) Orientacions
generals sobre les pràctiques correctes
d'higiene pel control dels perills en la
producció primària, h) Registres de do< u
menta* ió (manual de qualitat, un organi-
grama funcional, un diagrama de fluix i
plànol de L'explotació, instruccions de
treball i«. !*.- registres, fulls de seguretat, fil
xes tècniques, resultats del anàlisis efet
iii.n·. .ils aliments i informes sanitaris d'es
corxadors,

PUNT PER PUNT
1) Personal: Instruccions dels iic.liiill.klur>
sobre bioseguretat, higiene, hàbits, equipa
ment, etcètera.

2) Instal·lacions: ubicat ió, aïllament sani-
tari, (onstruccions, etcètera.
i) i nntml de plagues: Registres d'aplica-
I ió de fàrmacs i vacunes; ús de productes i
desinfectants autoritzats.
4) S;mit;n animal: Llibre tir visites del
Servei Oficial Veterinari; programa sanita-
ri de control i eradica* i>> de malalties que
prevalen de notificació obligatòria, anàlisis

mii robiològics, ne< r< ipsies, etcètera.
5) Benestar animal: Instal·lacions no
agressives, amb espai, ventila* ió, tempe
ratura, etcètera, corre< tes.
6) Subministrament d'aliments i d'aigua:
Pinsos elaborats amb bones pràctiques de
fabricació, amb formulació ben espei ifi
cada, antibiòtics només prescrits per un
veterinari, aigua analitzada, etcètera.
7) Transport d'animals: Vehicles .intoriï-
:ai> ¡ desinfectáis, dissenyats peí evitar
lesions i sofrimem dels animals, certificat
veterinari de transport donant compte de
l'estat sanitari i la conformitat del trasllat.
8) Mesures mediambientals: Femers
impermeabilitzats, aixf com les foses de
purins, neteja de les naus, \vs.s;mts de
residus a l'exterior, vapors, fums, etcètera.
9) Producció d'aliments: Anàlisis de les
matèries primeres, fitxes tècniques d'a-
questes, identificació, planificació de visi
tes als proveïdors per verificar les seves
pràctiques productives, etcètera.
10) Llibre de visites: Registre de les \ isi-
tes efectuades pel Servei Oficial
Veterinari o qualse\ i J altra auti n itat.
La seguretat alimenti está basada en la
traçabilitat, és a dir, en el seguiment de la
producció d'un pn iducte des el seu i >rigen,
I.i transformació i venda, garantim l·i
seguretat dels aliments primaris i de tots
els seus derivats.

QÜESTIÓ DE NORMA
El Decret 251/2005 del DARP de 22 de
novembre recull el nou sistema de pesat-
ge, classificació i marcat de canals porció
net (SIPCAP), amb els objectius de:
Liiiiiiinir una classificació uniforme en tots
els escorxadors catalans; afavorir la quali
i.ii del producte; modernitzar i millorar Li
competitivitat dels escorxadors; l'ús de

sistemes automatitzats de classificació de
i anals; i 11 mtribuir ;i millorar l·i i rans
p.irèiK i.i del mercat de la carn de pon..
Aquesta normativa afecta a escorxadors
que sacrifiquin 5.000 o més porcs ,i la set-
mana, i|uc avui en dia són la mají iria,
havent tancat gairebé tots els petits escot
xadors municipals. IVr damunt d'aquest
decret està la llei general de preven< ió i
cont rol integrats de la i ontaminac ii i
(1PPC), segons la Directiva 96/ 61/ CE
del< o,isell i la nostra Llei 16/2002 de I'l
de ¡uliol, que afecta a les industries agroa-

La seguretat alimentà'
ria està basada en la
traçabilitatj és a dir,
en el seguiment de la
producció

limentàries i explotacions ramaderes.
Aquesta normativa entra en vigor el i de

juliol de 2002 per les noves instal·la< ions;
les antigues caldrà adaptai Les abans del
Í0 d'octubre d'enguany (2007). 1 tenim
també que el Reglament 854/04 estableix
les normes espec [fiques per la orgànic •« h i
de controls oficials dcU productes K]\>V\
gen animal destinats ;il consum humà.
Així mateix, el Reglament (CE) 882/04
estableix la normativa alimentària de
control oficial, i considera que els pinsos i
aliments cal que siguin segurs i saludables.
I i base d'aquests reglaments es el promul-
gat el 29 d'abril de 2004 relatiu a la higie-
ne dels productes alimentaris (852/O4) i
el que estableix normes específiques d'hi-
giene dels aliments d'origen animal
(85 V04).

L'inspector d'aliments cal que tingui una formació continuada en:

* Camps tant nous com els
materials en contacte amb els
aliments.
* Els organismes modificats
genèticament (perill o no dels
transgènics).
* La contaminació per metalls
pesats.
* Els prions i nous agents
patògens.

i
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PRODUCCIÓ ANIMAL

La figura de l'assessor
agrari es perfila

El COVB i el DAR treballen Jos de fa mesos en aquesta figura professional
i Je futur en el sector agrari de tota la Comunitat Europea
Redacció

E
l passat mes de març al c!()VB
es v;i fei una reunia informati-
va amb la participació del di-

••• general de 1 tesenvolu*
pameni Rural pet donai

informa ió als veterinaris d'explotació so-
bre l.i figura ili- l'assessor agrari. La Unió
Europea va aprovar el Reglament CE
1782/2003 sobre condicionalitat i el Re-
glament< IE 1698/2005 sobre seguretat la-
boral que .IUA ta directament a les explo-
i K [i ms agràries i ramaderes.

DECRET DE LA GENERALITAT
"Aquesta normal IY;I estableix que Ics ex-
plota* ions ramaderes en general de ma
nera no obligatòria hauran de tenir un as-
sessor agrari i veterinari" explica Elena

Oller, advocada del COVB. "Els veteri-
naris porten ¡a tol un programa conjunt
de l'explotació ilcs de com han de set les
instal·lat ions en les quals estan allotjats ela
animals, perquè l>i ha normes de benestar,
el tcm;i deia identificació...-Ja estan fent
d'assessors. Ara s'ha aprovat el decret
592/2006 de la ' ieneralitai que estableix
1111 (j- les explotacions hauran de comptat
amb un assessor o una empresa d'assesso-
rament ¡ï̂ 'niri i aquesta empresa ha d'ha
ver-se registrat al Departament il'A^ri-
cultura, Alimentació i Acció Rural.
Bàsic ament l'i tajéete d'això és que les ex-
plotacions compleixin amb la condicio-
c o l a , li c ntitats d'ass'ssor;1mcnt tècni
cola, entitats d'assessorament tè< nú en
product i" ramadera i entitats d'assessora-

ment ¡î riiri integral i ramader. En la pri-
mera és necessari un veterinari peri 1i--, su
in Lent amb un contracte d'arrendament
de serveis o relació laboral, en canvi en la
segona hi ha d'haver un veterinari en jor-
nada completa amb un contracte laboral.
In la d'assessorament integral, també hi
had'havet un titulat veterinari amb con-
tra u labora] a ¡ornada completa. Perquè
et reconeguin com a tè< nu agrari has d'-
haver fet uns i MIMIS de forma< ió que es
iiin pendents de ser aprovats. Des Ji·l
Col·legi nosaltres vam fer aquesta proposta
en una fase m< 'li inicial i|in' bàsicament era
l.i Ac col·laborat en la formació dels as-
sessors, des del pum de YIMÍI formatiu. No
int és veterinària, In ha molta part legal,
molta purt Jc gestió ei onòtnú a".
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LENTREVISTA
EMILI REVILLA

Membre de la Junta de Govet~n del COVB

"Nosaltres estàvem en el lloc
oportú en el moment oportú"

De quina manera participa el COVB en la
creació de la figura de l'assessor agrari?
La Junta d'Assessorament va determinar que
hi ha d'haver un representant dels enginyers
agrònoms i un dels veterinaris.
Com que nosaltres havíem anat a parlar amb
Antoni Sió, el director general de Desenvo-
lupament Rural, ens van convidar a estar dins
del Comitè d'Assessorament.
El que estem fent és donar-li informació al
col·legiat,fent venir a Sió,donant xerrades
per veure què és l'assessorament i com s'-
han de muntar les empreses d'assessorament.
Ara estem en una fase de començament i de
moment no s'ha concretat res. La formació
bàsica dels assessors es reserva per la Ge-
neralitat a través de les escoles de capacita-
ció agr.ii ia.

És la primera vegada que es crida als vete-
rinaris en la fase prèvia de la posada en mar-
xa d'un decret d'aquest tipus?
És la primera vegada que com a Col·legi ens
han convidat, són reunions informatives, hi ha
els sindicats agraris, les cooperatives agràries
i el Col·legi de veterinaris de Barcelona.

La Junta de Govern del COVB s'ha bolcat
amb el projecte?
Sí, sense dubte. Nosaltres estàvem en el lloc
oportú i en el moment oportú i per això ens
van cridar des de la Generalitat. És una cosa
important per a la professió ja que donarà
bastants llocs de treball.

Encara queda molt per fer?
És clar. Estem al començament d'un camí. hi
som a dins, de moment, i la Generalitat en-
cara no ho té clar del tot. Ens hem de posar
a caminar perquè ho marca una directiva co-
munitària, sense definir com acabarà.

Què és el que s'ha fet fins ara?
Hem fet reunions informatives amb el col·le-
giat, ja que estava desorientat. Havia sortit el
Decret però ningú sabia com anava.
S'ha fet una reunió informativa amb els col·le-
giats amb els equips dinàmics del COVB, ja
que representàvem el 80% dels equips ve-
terinaris que estan treballant amb el tema

d'animals de producció. És la millor feina que
s'ha fet, ja que el col·legiat al que el decret li
pot afectar directament està informat.

On es farà la formació pels veterinaris as-
sessors agraris?
Ara està reservada per a la Generalitat i la
fan a través de les escoles de capacitació agrà-
ria i els nuclis base. D'aquí un o dos anys,
quan es necessitin veterinaris especialistes, es

"Ara estem en una
fase de començament
i a . moment no s'ha
concretat res"

muntaran formacions específiques. La urgèn-
cia ara la tenen les empreses que necessiten
demanar la PAC i ho necessiten per a les sub-
vencions. Aquest any només són operatius
els mòduls bàsics. L'origen de tot això és que
els senyors del mercat comú s'han adonat
que en la política agrària comuna han com-
plicat les coses de tal manera pel ramader; que
el ramader tot sol és incapaç de complir i de
conèixer tota la normativa que hi ha sobre
el que està produint.
Volen que sigui el veterinari en temes de sa-
lut animal i seguretat alimentària, l'agrònom
en temes agrònoms, i en temes laborals l'as-
sessor laboral, els que estem com a asses-
sors al costat del ramader per ajudar-lo i re-
colzar-lo. El ramader ha d'estar orientant. El
decret obliga i des del COVB estem posant
tota la nostra experiència.



PRODUCCIÓ ANIMAL

SANITAT ANIMAL

Aspectes fisiològics del SRB
,ip que l'anatomia i la fisiologia del sistema respiratori del boví fa a

molt vulnerable al patiment de processos respiratoris
SCHERING-PLOUGH

1.1 (omparai ió del sistema respiratori
boví amb el d'altres mamífers posa de
manifest algunes de les seves
limitacions. La propon i<5 entre l'àrea
total de superfície alveolar pulmonar
bovina i el consum total d'oxigen és
només el 43,8% del valor mitjà de
mamífers i la densitat capil·lar
reduïda dels alvèols bovina dóna llo<
,i una disminució de la capat Ltal
d'intercanvi gasós per imit;it de
uperfície alveolar (Veii y Farrell,

1978). Malgrai que els pulmons
bo vins normalment proporcionen
suficient capacitat d'intercanvi gasós
per a <. obriï els requisits metabòlti s
totals de l'organisme, semblen menys
(apaços d'afrontaj situa» ions en lea
que es requereixi exen i< i físit. Això
és important per als programes de
cria de bestiar vaccí, en els que les
limitacions del sistema respiratori
boví poden estar addicionalment

exposades quan s'augmenta el pes del
bestiar peí a complir amb les

i itives de producció (Veit y
Farrell, 1978). El bestiai vaccí més
jove també pi il tenir un major ri« de
malalt ia respirat* n ia, ja que els seus
sistemes respiratoris són immadurs
(Lekeux 100(i en prensa).

COMPARACIONS ADDICIONALS
A la respirat ió bovina hi ha una taxa
d'intercanvi d'aire basal major i més
profunda que en altres mamífers, i el
caudal d'aire per unitat de volum
pulmonar és tres vegades major que
.•I de la mitjana de mamífers (Veit \
Farrell, 1978). Això dóna com a
resultat una major probabilitat
d'exposic ió pulm< mai durant la
respirat ió i, per tant, pot predisposar
a l'animal a una ai umulat ió d'agents
aeris ocius (Veit y Farrell, 1978). lli
ha un all grau de i ompartimentat ió

al pulmó boví respecte a altres
i ¡es

domèstiques. Això limita la
capacitat de les \ íea respiratòries
bovines per a compensar per mitjà de
nin anismes sec undaris, quan les vies
respiratòries s'han tancat i són
IIK apai es de paí i icipat en
l'intercanvi gasós (Veit \ Farrell,
197N). Els efectes posteriors de la
hipòxia al sistema respiratori boví
poden ser pri ifunds donat que afei ca
als mecanismes de defensa me< àni< s
i i el'lulars.

DEFENSA
I In i ¡i 11'i ii tant sistema de defèn ia

d'aclariment mecànic als pulmons
implica a l'aparell mucós. t !om que
la integritat d'aquest sistema de
defensa és important per al
manteniment d'una func ió pulmonar
sana, qualsevol factor que redueixi
l'ac i ivit.it t iliai bovina pot
augmentar la probabilitat de que es
produeixi una lesió pulmonar 1 n
ambientes bo vins bruts o mal entitats
es poden acumular gasos irritants,

I1 im l'ami míai . i se sap que això fa
més lent el flux mucociliar (Veit y
Farrell, 1978).
Un altre mecanisme important per a
la homeostasi pulmonar és la
fagocitos i pels macròfags alveolars,
El macròfag alveolar es diferenc ia del
seu homòleg peritoneal en que depèn
principalment de la fosforilai ii i
oxidatlva per a les seves necessitats
energètiques enlloc de la glucòlisi
anaeròbica (Veit y Farrell, 1978).
D'aquesta manera, les < ondit ions
anaeròbiques o hipòxies redueixen
significativament La t àpat itat del
macròfag alveolar per a realitzat la
fagocitosi i mantenir així la

homeostasi pulmonar.
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Síndrome Respiratorio Bovino
Visto... y no visto

NUEVO Itesflor
k. , lAn Inwort.Thlo ^^^^'Solución Inyectable

CONTROL DEL SRB. GARANTIA DE RECUPERACIÓN

Elija Resflor* y controle 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 !a cantidad y calidad de la carne. Resflor* ha sido diseñado para
obtener un nuevo y potente tratamiento del SRB, con resultados que usted podrá comprobar con
sus propios ojos. Con prescripción veterinaria.
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PRODUCCIÓ ANIMAL

La circovirosi porcina (CP) o postweaningmultisyscemic wastingsyndrome
(PMWS) és una malaltia multifactorial en la que el circovirus porcí tipus 2
(PCV2), de la família (jrcovindic, és el component infecciós essencial
JOAQUÍM SEGALES CreSA. Universitat Autònoma de Barcelona

L
a i T afw i i espec ialtneni .1

le transú ió 1 engreix, pro-

va .mi endarreriment i·i> el 1 rei-

xement, alterat lona respirati •

1 ii •-, pal-lidesa < orporal 1

mortalitai elevada. I tes Ji- la seva primera

descrip 1.1,1 ( JH.KI.I r.m\ 1991, aquest sín-

drome ha estat desc rit en la majoi pan del

món "ii la producció pi >ri ina es una ai 11

\ 11,11 ii onòmica important. \> tualmeni es

ideraal PCV2 com l'úniï agem Infec-

ciós necessari peTal desenvolupameni Ji- la

irosi pon ina, però en la majoria deia

casos no és un factoi suficient. Fenint en

( ompte qui • • és un virus ubi<, ;> dia

d'avui encara es deso meixen preguntes fo-

namentals como el perquè tots els animals

¡'ai aben inf© caní 1 només una proporció

desenvolupa la malah ia.

DIAGNÒSTIC
Ai tualmeni existeix una definit ió preï 1 ¡a

peí -1 diagnòstic ai la 1 I' .1 nivell individual:

1) signes 1 línti s que ínc louen endarrerí

meni en el < reixemeni 1 < aquèxia, amb

símptomes freqüents de dispnea 1 ini remeni

del volum dels limfi modes ¡nguinals super-

ficials, 2) depleció limfocitària amb infil-

ii.k iógranulomatosa dels òrgans limfoides,

;i vegades amb present ia de cossos d'im In

iii 1 de l'i !V2 1 cèl·lules multinuï leadi

gants, i i) detecció de PCV2 en les lesions

dels teixits limf itdes de porcs afe< tats.

Pei de 11 • imptai. la definit ió meni lonada

no exclou la concomitància d'altres malal-

ties 111111 amb la circovirosi pon ina. I s pei

això que en tots els casos es recomana un

diagnòstú global a la granja, el que iru louria

l'abordatge diagnòstic pei .1 totes les tna-



Els signes clínics que inclouen endarreriment en el creixe-
ment i caquexia, amb símptomes freqüents de dispnea í
increment del volum dels limfonodes inguinals superficials.

V

lalties potencialment compatibles amb el

quadre clínic observat a la granja. La defi

nú ióde< ¡P menc ionada també ¡mplu a qui

ni els signes clínics ni les lesions macroscò

piquea observades en els porcs afectats son

Milu ientspera diagnosticaria malaltia, en

. ara que sí que s, ni, irlentatius.

S'ha d'assenyalar que la definició de CP

mencionada anteriorment està basada en

l'estudi dels resultats d'animals Individuals.

Se sap que granges amb bon rendiment po-

den lelilí animals individuals qur presen-

ien els tres criteris de definic ió de la CP. Pei

cant, la malaltia pot estar present a granges

amb alts (ndexs de mortalital i en altres amb

bons nivells productius i una mortalitat nu

nima. És per això que diferents inve tiga

Jors a nivell [iuropeu van plantejar La ne-

cessitat d'una definició mes amplia que

ui. Logués aspectes epidemiologies de la ma

laltia, i que per i.mi permetessin diferem lat

el que és un brot de malaltia significatiu en

lel.u ió ,1 La apariï ió 1 sporàdica de casos de

( !Pen granges amb bons nivells productius.

DEFINICIÓ DE CP EN GRANJA
I In pruner suggeriment d'una definició de

g r a n j a pe i .1 l.i 1 T \ ; i ser p r o p n s . i t e n e l m a r c

del * longrés de Malalties Emergents y Ree-

mergents del Po« ( elebrat .1 Roma el ¡utiï il

) , I ti aquell niomeni es van suggerir

Jos paràmetres bàsic S a tenir en compte: el

diagnòstií individual de La malaltia (basa'

Ja en els enter is prèviament comentats) i un

nu remeni signifiï ai iu de la mortalitat i el

[MI. entatgede pons amb endarreriment en

el creixement. No obstant, n o es van esta-

blir criteris per a caracteritzar aquest tn< te-

ment "significatiu" dels problemes. Pei

aquesta raó, científics d'un Consorci Euro-

La tnalaltia pot etar
precnt a grdnges amb
alts índe's de tnortal itat
i en altre all1b bons
nivell~ proJuctiu

peu establert l'any Z004 dins del VI Pro

grama Marc de la III Kan suggerit una •!<•

tinu ió de > as de ('1' en granja. Per des-

comptat, aquesta definició podria set

disc utible, pero <. ,im .1 mínim dóna c niens

pràctics sobre com determinar la importàn-

1 ia relaiix .1 .li la ( T en base a la granja. LÍI

definic ió reconeguda, que pol ser trobada

en la pàgina web del proje< te

<www.pi \ il.. UL: • indica que la present ia de

1 'V esta i arac teritzada pei un augment ex

cessin de la mortalitat i/o percentatge de

pinis amb emaciació durant el postdeslle

tament .. iinpaiat amb el nivell historie en

la 1 amada. 1 li ha dos op< ions peí a re-

conèixer aquest augment: I) l'increment

e correspon a partir de valors superiors a

la mitja de la mortalitat + 1.66 de di

ció estàndard (SD), o alternativament apli-

cant un lest Je i In quaJral, o 2) en i as Je

no existir un històric Je dades prèvies, es

tudiant si el nivell de mortalitat excedeix

d 50% Jel nivell nacional o regional. I'n

al diagnòstic patològic i histopatològic Je

( T es recomana realitzar la necropsia de

com a mínim cim porcs per lot afectat; es

considerarà que la granja pateix ( P quan

es confirmi el entén estadístic i com a mi

mm un dels porcs doni positiu al Jia ii

ni individual.

NOVA TERMINOLOGIA
I ,i terminologia anglesa de PMWS es m,

l i i. tualment en cert Jesús, donat que s1

I ia proposat un nou acrònim més espec tfi<

i q u e t a m b é n u l o u a l l r e s m a l a l t i e s , I S M H ia

J e s . i la 11 i le i i l o p e r PC V 2 . A i | u e s t n o n .i. til

nim, PCVD,< orresp< m a /* n inci ira viwsdi-

seases. Entre Les malalties i/o condiciones

patològiques que actualment B'inclouen dins

de les l'( !V1) existeix la * T, malaltia repro

Jiu tiva, el síndrome de dermatitis i neuro

p a l l a p i i n I I I . I i l a p i U i ï u n u n a p i . i l i l e i a i i \ , i

necTOtitzant. El P< !V2 també s'ha incloure

a La llista d'agents infecciosos associats al

i omplex respiratori del pon



EL COL·LEGI INFORMA

Estrena al COVB: Sala d' actes
renovada i vídeo institucional
La sala d'actes del COVB llueix una nova cara més adient per a l<
necessitats formatives i institucionals de la professió veterinaria

VILMA FDEZ. Redacció H. FDEZ. Fotografia

S
i algú entra ;i la sala d'a< tes Jel
(X )VB ara la trobarà molt di-
ferent: més< lara, més di ifana,

i ípi >rat i\ a i molt millor

equipada. "La idea em conti
nuar amb l'estètica i la imatge de l·i res
tu de la seu col·legial" diu (larles Arqué,
arquitecte que va dissenya) el proji i ti
"Les parets es van recobrir de panellsamb
una fusta xapada en un color faig moll
claret, per donar-li lluminositat, i es va su-
primir la moqueta del sòl" continua
l'arquitecte.

NOVA TECNOLOGIA
•\ iiirs de la pau estèt i< a, hi ha un all re
pum que també és molí Important: l'ac-
lu.iln ¡a< l<3 te< nològica. "Tot el sistema
audiovisual és nou. S'han col·locat dos

La sala està equipada
amb connexió a
Internet amb i sense
cable per si algú precisa
connectar-se

pantalles automatitzades; dos retropro-
¡ectora ocults; un nou sistema a<_- mega-
fonia... |oi ni fins d'aquí molts anys no
-i i.i nec essari fer un canvi a La sala. Tot
el sistema de pri >j< cció, il·lumina< ió i
àudio es pot dirigir Jes d'una una pan
talla in ni que és moll fàcil de manipu

més a més, la sala està equipada
amb connexió a Internet, tant per cable
com sense, per si ;ilyú pre< isa connec-
i.H si o treballar amb el portàtil" (o
menta ( larles Arqué.
Les obres es van inic Lar el passat mi

febrer i el 10 de m.ua el primer Tinent
d'Alcalde de Barcelona, José < luervo, va
inaugurar la nova sala d'a< tes del i!()VB.
S'esperava La present ia de L'Alcalde, Jor-
di I lereu, pero set hores abans de I1 acte
va excusar la seva assistència.
"El Col·legi ha de ser professional i rigu-
n'is. Ha de sei també l'interlocutor de tots
els professionals veterinaris davant les
administracions", va explicar el president
del (IOVB, Francesc Monné, durant la
seva mirnviu io ;i l'acte. Monné va apro-
fitar per recordar al Primer Tinent d'AI-

calde de Barcelona el número de veteri-
naris que treballen en l'Administració lo-
i al de Bar< elona i la seva important tas
cu professional, al mateix temps que YA
destacar la necessitat d'incrementar.

VETERINARI I SOCIETAT
A l'acte també va ;issisiir el recentment
escollit Je nou president del Consejo Ge-
neral de (Colegios Veterinarios de Espa-
ña (( K K AT), |uan |osé Badiola, qui va
a fer una reflexió als presents: "Les pro-
fessions valen tant cora el valor que dó-

26



A la dreta la sala un
moment de la inaugu-
ració el passat 10 de
maig. A sota, a la imat-
ge gran, ja totalment
equipada.

ii.i Li BOC HI,ii ,il seu treball". Badiola va
.i intervenir abans de la pn j< i • i< idel non
vídeo institucional del ( ! O V B titulat 'Per

i,-ui del s. XXI. ( X )VB: una visió
.K futur1 i va drm.m;ii que es posés aten-
ció a un.i qüestió •!<• base a la que s'en
fronta la professió: que la MK ietai reco
negui les seves tasques i la importànc ia
>|iu té en la salvaguarda de la salul

públic a.

II \ ideo recull pari de la història de b
veterinària, .i més d'explicar la lema que
es t.i di.1 .1 d í a ile-- del ( X ) V B p e r ais VC

El nou vídeo institucional apunta les necessitats
de la professió, que evoluciona amb la societat

terinaris. També apunta les ne< essitatsde
l,i professió, que evoluciona amb la sn-
cietat. Perquè tots els col·legiats i inte-
ressats puguin accedit a aquesi audiovi-
sual, s'estudiarà la possibilitat de
publicar-ne una versió a la web
<www.covb.es • des d'on el podran des-
carregar als seus equips informàtics, si ai
••,1 ho desitgen.

ANY DE LA CIÈNCIA
Per acabar, duran) la inauguració \a m
invenir |osé ( 'IUTVO. !:l Pruner Tinent

d'Alcalde de Barcelona va alabar les no-
ves instal·lacions del COVB i va recordat
als presents que els veterinaris tenen una

oportunitat per reivindicat la seva feina
durant el pròxim Any de la ( Üència de
Barcelona.
Una de les activitats del projecte de l'Ad-
ministrat i" K'i al és la 1 elebració del I b
rum( )bert Euroscience (ESOF), una tro-
bada un cop cada dos ¡uns de <. ienttfu s
que tindrà lloc a la capital catalana en
tre els dies II 1 16 de juliol de 2008.
Els temes més destacats d'aquesta edi< ii i,
ja la un. era, seran les comunicacions 1 la
importància del llegat científiï 1 tec-
nològic que rebran les pròximes genera'
c ions. En aquesta trobada part i< iparan
mes de 5.000 investigadors i s'esperen uns
50.000 visitants.
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Contacte con nosotros, nuestros precios

Le sorprenderán

Calidad y Profesionalizad
son nuestro mayor compromiso con nuestros mutuali

Para una navegación

segura
En AMA.
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Preparats per afrontar les
proves d'oposicions a veterinari
152 places al cos de veterinaris de la C reneralitat de Catalunya i unes altn
64 ni C()s nacional \'ctcnnari. Aquet 's un any d'opIClon i al etar a punt
VILMA FDEZ. Redacció. H. FDEZ. Fotografia

L
I ,i preparació d'aquesi i ms ha
estat excepcional", diu Elizafcx eh
Mata, responsable de formai ió
del COVB. "No és una forma-
ció habitual i des que es va a pre-

sentai la idea en |unta, es va plantejat una
comissió que determinés quins temes
s'haurien d'estudiar, els ponents, et< itera,
Van sei molts mesos de feina i, Ims i tot,
nu .H.i nu teníem alguns materials quan va
i > imençar cl curs; però, Rnalmeni, c rec que
hem aconseguit arribar als objectius i .i s» >•
liicKui.ir tutes les dificultats", conclou.
LI ( X >VB ha ;issuiini aquest curs com un
repic i I.i casualitat ha provocat que La clo-
enda hagi coincidit amb In convocatòria
d'oposicions. La formació va començar d
maig del any 2006 i l'últim dia lectiu va ser
cl l' de marc,. Presencialment, el curs va

i omptai amb IOS estudiants.

MM

i kl 0 í 9

l
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LES OPINIONS DELS ALUMNES
En tota formació s'ha de en compte l< lexions dels estu

Eva Monge

Col. 2696

Pilar Jarque

Col. 38CM
Mònica Coma

Col. 2960

"La primera part va ser bastant regular i satisfactò-
ria. En la part especifica, en alguns punts del teman,
com ara Ramaderia, se'ns va transmetre tot el saber
i experiència acumulats a l'Admn i b una vi-

sió molt rica i plena de petits detalls pràctics; en al-
tres temes el ponent de torn es v.i limitar llegir "d'u-
na tirada" el reglament que tocava En general i després
de tot plegat, malgrat tots els daltabaixos organitza-
tius i de nivell, la meva opinió global sobre el curs és
bonaTrobo que ja era hora que el Col·legi fes un gir
vers els seus col·legiats, vers les seves necessitats i
demandes, i crec que això ha marcat un abans i un
després de la formació al Col·legi."

"A nivell personal i després d'assistir a totes les clas-
ses, inclosa la part general, la meva opinió és que ha
estat una experiència molt positiva. Gràcies al curset
he pogut obtenir uns bons apunts, unes pautes ade-
quades sobre l'estructuració dels temes; també in-
formació sobre com organitzar cada tema i destacar
el més substancial de cada normativa. Això és molt
important ja que, un cop es tenen les bases, alesho-
res cadascú es pot fer el seu propi temari; però, això
sí, sempre seguint una pauta correcta. En fi, no puc
més que agrair la proposta oferta pel COVB. Com
a mínim a mi, que no estic posada en el món de l'Ad-
ministració, ha aconseguit guiar-me i centMi

"Del curs del Col·legi me n'he emportat un bona

imatge, tot i que jo n'esperava més. Ser una oposito-

ra sense ser intenna. venint de l'empresa pnvada del

sector del porcí i no coneixent res de la normativa

(ni funcionament ni aplicacions bàsiques), és un rep-

de culminar amb èxit La veritat és que el curs

del Col·legi m'ha servit de complement a tota la in-

formació acumulada pel grup de treball que he tin-

gut I des de la meva posició, hi ha un aspecte del curs

del que no n'estic contenta: crec que la organització

del propi curs hi hauna d'haver donat més ímportànca

Agraeixo però que. amb tots els contratemps que hi

ha hagut s'hagi fet el màxim esforç per solucionar-los.



EL COL·LEGI INFORMA

El granet de sorra dels veterinaris
Les al·legacions al reglament de la nova llei del medicament són el resultar
ile la feina desenvolupada pel col·lectiu, especialment a Barcelona

Redacció

E
l reglament i el que realment t£
transcendent ia a la pràc rica l
on s'aclareix el rema <le la vete-
rinària, de la prescrirx ió, dispen-
5a< i<5 i autoritzat ió de medica-

ments veterinaris. Aquí, al ( X >VB,el primer
esborrany del reglament va arribar del MA-
PA i el ministeri de Sanitat abans de ['apto
vackSde la llei de 2006. En el 2005 li vam

real< K N VE i després es va enviar un

El primer esborrany es
va fer abans de l'aprova-
ció de la llei de 2006

esborrany als ministeris" expliï ;i Elena < )ller,
advocada del i i >Vh i responsable del ser-
vei jurídic. "El C X X ÜVE ens ho va passat .1
nosaltres i vàrem ler tol un seguit de reu-
1 is amb veterinaris d'explota< ió, que són
ris que cn> van fer arribai els seus dubtes 1
tot un seguit d'al·legacions. Aquest esbo-
rrany és de ¡uliï 'I de 2005 i es vn quedat pa-
rat i" P |ui e ta> a tramitant la nova Llei del

Medicament 29/2006en el Congrésdebl >i
putats. Fins que no surti la llei no té cap en
tit fer cap reglament. Per fi ens envien el se-
gon esborrador que no ié grans diferències
pel que ta .1 l'anterior, algunes puntuals. En
l,i primera reunió de treball amb aquest text,
nosaltres ràpidament tornem a fer altra ve
gada les al·legacions i les transmetem al
( (i( VE amb caràcter urgent perquè se'ns va
donar quinze dies de termini. I 'advocat del
1 x i( VE havia d'anar a una reunió amb
l'Agència del Medicameni a presentat les
al·legai ú us dels veterinaris pern aqw
ser anul·lada un dia abans que tingués lloc
peí un prol ilema en el règim d'autorització.
I li ha> ia un so inr que no estava d'a» 1 trd,
amb la qual 11 sa s'ha paralitzat tot el tema
en règim d'autoritza* ió", 1 ontinua Elena
Oller.

PASSOS FINALS
"I [em fel reunions amb diversos
veterinaris, tant de t'Administra< ió estatal
como de la (¡eneralitat, 1 vam estat
d'acord en el 98%. Vàrem treure les
qüestions que no eren transcendents 0
eren peí (an\ is normatius que havien

tingut 11. H . finalment, el (K K VE ens ha
fel anilxu les al·legac ions que es van
presentar a Madrid 1 són bàsk amen les de
Ban elona, les i ¡t u- es van comentat en la
reunió amb els veterinaris d'explotació, on

diferenciar entre medicaments peí a
animals de companyia 1 pet a animals Je
Producció" < 1 menta l'advocada.

Cada normativa es
fa pas a pas

Fins que una llei surt del Congrés
dels Diputats passa molt de temps.
Primer es fan propostes, després
s'envia l'esborrany als col·lectius
afectats, en cas de ser de caràcter
professional, perquè facin les seves

, icions. i finalment s'envia a les
Comunitats Autònomes.
Tot plegat fa un nou esborrany
que s'ha d'estudiar i rectificar si cal.
Finalment, la darrera proposta s'ha
d'aprovar al Congrés dels Diputats
i es publica al BOE.
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Nous avantatges

per als col·legiats

de Barcelona

El COVB va a signar
el 18 de maig un nou
conveni amb (1Inb
Catalunya

Caixa Catalunya, a petició de la junta de govern

del COVB, va a elaborar un paquet de pro-

ductes i serveis adequats a les necessitats dels

col·legiats amb tipus d'interès i condicions molt

interessants per a ells.

Entre els productes signats al conveni hi ha un

descompte espeical per l'ús del servei de TPV

(teminal punt de venta); serveis de COP

(com el tecnològic i el financer); LíniaTotal.que

són els serveis gratuïts de banca a distància de

Caixa Catalunya i que permeten a l'usuari ope-

rar amb les seves comptes de manera imme-

diata i sense desplaçaments. També hi ha sub-

sidi per incapacitat laboral transitòria, que

garanteix el pagament d'una indemnització du-

rant el temps que l'assegurat no pugui exercir

la seva activitat professional per malaltia o ac-

cident; i varis productes financers en condicions

especials per als veterinaris col·legiats a Barce-

lona i que es poden consultar a través de la pla-

na web del COVB <www.covb.es>.

- BADIOLA REPETEIX COM A PRESIDENT DEL CGCVE -

Recentment van tenir lloc eleccions a la
renovació de la presidència i la Junta de
govern del Consejo General de Colegios
Veterinarios de España. Juan José
Badiola, president del Colegio de
Veterinarios de Zaragoza, i el president
del Colegio de Veterinarios de Murria,
Fulgencio Fernández Buendía, es presen-
taven al càrrec. La diferència que va
donar la victoria a Badiola va a ser molt

ajustada, només dos vots. "Això vol dir
que hi ha participació i que hi ha desig
de treballar i de comprometre's. Les
eleccions són així, es guanya unes vega-
des amb més diferència, altres amb

"Un objectiu molt
important és crear un
gabinet d'imatge i rela-
cions públiques"

menys, depèn de les circumstàncies" va
comentar Juan José Badiola. Aquest vol
que el seu nou període al CGCVE esti-
gui marcat per "la transparència, l'hones-
tedat, la gestió, la claredat i l'austeritat".
També comenta que hi ha diversos
punts pendents i molts d'ells tenen rela-
ció amb la comunicació. "Hem de
reforçar tots els mecanismes de comu-
nicació, per exemple hem de dinamitzar
la pàgina web de la organització
col·legial. Avui la pàgina web és la porta
d'entrada a una organització, ha de ser

una cosa molt visual, molt viva, moll
dinàmica. Molta gent es guia per la
informàtica, i ha d'aportar certes coses
que a la gent li interessin, no només als
veterinaris" explica Juan José Badiol.i i
continua, "jo vull que nosaltres siguem
un referent per a moltes persones, la
pròpia revista ha de canviar, hi hem d'in-
cloure continguts més dinàmics; que poc
a poc sigui una porta d'accés a la infor-
mació de tipus professional.
Un altre objectiu molt importarrl
crear un gabinet d'imatge i relacions
públiques.Volem crear-ne un que servei-
xi no només al CGCVE sinó també a
tots els col·legis del país".

L'EQUIP
Vicepresident: Paulino Díez Gómez.
Secretari General; Rufino Rivera
Hernández. Consellers: Francisco Luis
Dehesa Santisteban, Antonio Gallego
Polo, Ramón Garcia Janer, Rafael Laguens
García, Héctor Palatsi Martínez, Enrique
Reus Garcia-Bedoya, Juan Antonio Vicente
Báez y Felipe Vilas Herranz.



.És lògic pujar l'escala graó per graó

Gemma Hervas, col. n" 2446, ha enviat a la redacció
de Veterinaris una resposta a Les declaracions fetes pel
col·legiat 4.000 en una entrevista en el número 94

GEMMA HERVAS Col·legiada n° 2446.

Tinc 34 anys, vaig entrar a la Facultat l'any 1990

i vaig acabar la carrera el l996.Arafarà I I anys,

i amb tot el que he viscut com a veterinài

me'n puc estar de contestar i donar la meva opi-

nió: Primer la meva opinió és que la carrera no

és cap tràmit burocràtic. Jo vaig aprendre mol-

tíssim, i això que la meva promoció vam patir el

canvi de pla d'estudis a mitja carrera amb el des-

control que això va suposar Segon, l'única ma-

nera d'estar preparat per al món laboral en qual-

sevol camp és "entrant" al món laboral, lluitant,

equivocant-se i rectificant. Un es fa amb l'expe-

riència. Tercer tampoc crec que cap assignatuï a

no serveixi per a res. De tot i de tothom es pot

aprendre. Quart, el tema de les condicions la-

borals encara em fa riure més. M'agradaria que

preguntés a uns quants veterinaris majors de 30

anys si han treballat en males condicions; gaire-

bé la majoria li respondria que sí. Estic totalment

en contra de l'explotació i les males condicions

laborals a qualsevol persona, però crec que és

lògic anar pujant l'escala graó per graó. Cinquè,

també diu que una persona que ven entrepans

pot ser que guanyi més diners que un veterina-

ri; potser és que va estudiar la carrera per guan-

yar més diners que els que creu que són menys

que un veterinari. Sisè, i diu que lluitarà per a que

les condicions laborals millorin. Em sembla una

idea genial; però que lluiti per a que millorin les

condicions laborals de tothom, veterinaris i no

veterinaris. I de pas, que lluiti per a que els pe-

tits empresaris anem menys collats i podem pa-

gar més als nostres treballadors. Ser veterinari no *

és estar cinc anys fent exàmens; és aprendre a

tractar amb la gent i amb els seus animals; apren-

dre a saber decidir quin és el millor camí per a

que un animal no pateixi i el seu amo tampoc; i

tot això tractant de "rascar-li" el mínim la butxaca,

però alhora omplint la teva el suficient

JUNTA DE GOVERN
Acords
Balanç satisfactori

La col·laboració del COVB amb l'Ajuntament

de Terrassa s'ha tancat amb un balanç

satisfactori. L'acord s'havia signat per promoure

la identificació dels animals de companyia a

través del microxip. Únicament s'ha destacat

que no tots els veterinaris han rebut la

documentació de la campanya que

l'Ajuntament s'havia compromès a fer-los

arribar.

Reglament per la clínica d'èquíds

El comitè de clíniques del COVB presentarà a

la Junta de Govern un reglament per a

l'exercici de la clínica d'èquids, un protocol que

ha tractat de realitzar-se en altres ocasions a

Catalunya sense trobar un consens.

Conveni laboral

El Comitè Assessor per a l'exercici de la clínica

de petits animals del COVB reprendrà les

negociacions per preparar una nova proposta

de Conveni laboral de la professió veterinària.

El secretari del COVB, Enric Límela, s'ha ofert

voluntari per encarregar-se de reiniciar una de

les tasques pendents de la professió i sobre la

que el Col·legi s'ha proposat donar resposta.

TELÈFON CENTRALETA:

932 112 466 FAX: 932 121 208

SECRETARIA

Mònica Rodríguez
Telèfon: 932 112 466 ext. I
covb@covb,es
Támara Guillén
Telèfon: 932 112 466 ext. I
secretaria@covb.es

COMPTABILITAT

Andreu Garcia
Telèfon: 932 112 466 ext. 5
depadm@covb.es

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

BORSA DE TREBAl

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

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

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

ASSESSORIA JURIDI

Elena Oller
Telèfon: 932 112 466 ext. 4
depjuridic@covb.es

ASSEGURANCES
a 13.00 h

Rosa Ordóiïez
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 7
info@seguros.com
DEPARTAMENT INFORM/

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

INSPECTOR DE CLÍNIQUES

Francesc Olives
Telèfon: 932 112 466 ext. 9
comitecliniques@covb.es

SERVEI DE DOCUMENTACIÓ DE
L'AIAC A BARCELONA

Luis Benito
Telèfon: 932 I 12 466
lbenito@covb.es



Èxit de Resflor® a FI MA Ganadera
Entre el 27 i el 30 de març va tenir lloc a Saragossa una de les cites més importants del

sector de la producció animal.Alli' va estar Schering Plough representat en un estand per

Resflor®; un espai que va esdevenir un dels llocs de visita obligada per als professionals

del sector, superant a cada jornada totes les expectatives. Un èxit d'assistència del que

van ser protagonistes els centenars de visitants que van gaudir en aquest lloc d'un punt

de trobada.

Jornades sobre al·lèrgia veterinària
en la pràctica clínica diària

fi

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN
EN ALERGIA VETERINARIA

|16 Y17 DE JUNIO]
HOTEL EXPO BARCELONA

Alergovet organitza els pròxims dies 16 i 17 de juny unes jor-

nades sobre al·lèrgia veterinària, una patologia cada cop més

freqüent en la pràctica clínica diària i que presenta avenços

contínuament, tant en el seu diagnòstic com en el seu tracta-

ment. El moderador d'aquestes jornades serà el doctor Eduard

Saló, i els ponents els doctors Cristeta Fraile, José Luis Gon-

zález i Gustavo Machicote; tots ells pretanyents al Grupo de

Trabajo de Dermatología (GEDA) deAVEPA. La inscripció a les

jornades serà gratuïta, però degut a que les places són limita-

des, preguem que confirmin la seva assistència amb antelació

al correu electrònic avancesveterinaria@alergovetcom o al telè-

fon 914134472. La ubicació serà a l'Hotel Expo Barcelona. Ma-

llorca 1-23 08014 Barcelona.

Dos nous productes per al control
de paràsits en gossos i gats

Fort Dodge Animal Health, una di-

visió de la farmacèutica Wyeth, ha

presentat ProMeris® y ProMeris

Duo®, dos nous productes de

Fort Dodge per al control d'ec-

toparàsits en gats i gossos. Estan

disponibles només sota prescrip-

ció veterinària. Els dos parasitaris

són de fàcil aplicació i d'ús extern.

Es presenten en caixes de tres pi-

petes amb diferents volums de-

penent del pes de l'animal. La pre-

sentació va tenir lloc el dissabte

24 de febrer, en el congrés de la

Asociación madrileña de veterinarios

de animales de compañía.

Microxips i Zoletil® per a 'Mona'
Virbac, fidel al seu compromís amb la salut animal, un any més ha

col·laborat amb la Fundació Mona, una organització creada per aca-

bar amb l'explotació dels primats en captivitat.Aquesta fundació dis-

posa d'un santuari prop de Girona envoltat de natura que serveix

de llar als primats rescatats i de centre per a ensenyar a grans i pe-

tits a comprendre i respectar als animals salvatges.Virbac ha col·la-

borat amb Mona en diverses ocasions, donant medicines per ajudar

a tenir cura d'aquests primats. En aquesta ocasió els ha fet entrega

de Zoletil® per a tot l'any, i de microxips per a la identificació de

primats. Zoletil® es l'anestèsic que s'utilitza a la fundació per a re-

alitzar exploracions, cures o intervencions.

La millor nutrició per als
amb al·lèrgies

jats

Affinity Petcare, l'empresa líder en el sector d'ali-

ments per a animals de companyia, ha desenvolu-

pat Advance Hypoallergenic Gastrointestinal Mana-

gement. Es tracta d'un aliment específicament

formulat per a reduir la intolerància a ingredients

i nutrients, i les alteracions gastrointestinals de

gats de totes les edats. La fórmula específica d'a-

quest producte té una font única de carbohidrats

(midó de blat de moro lliure de residus proteics)

i de proteïna hipoal·lergènica (proteïna de soja hi-

drolitzada i purificada).

Campanya informativa
per a propietaris
Schering-Plough ha iniciat una campanya d'infor-

mació per a propietaris sobre les malalties infec-

cioses més comunes en el gos.

La campanya consta d'un fulletó informatiu per al

públic en general, acompanyat d'un pòster i un

expositor clar, concís i complet, i suposa un re-

colzament per al veterinari clínic en la tasca in-

formativa diària als seus clients.Aquesta campan-

ya forma part del material informatiu patrocinat

per Quantum® Perro DA2PPi/CvL, la nova vacu-

na de Schering-Plough.Tòt aquest material està ja

a disposició del veterinari.
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La guia pràctica
int)nnaió dels proveïdors J I ceto[ veterin'lri, (I seu abast

ATSFINANCERES I
ENTITATS FINANCERES

Agrupación Mutual Aseguradora

.••.ide les Corts Catalanes,

630,2a planta

08007 Barcelona

Tel, 934120492

Fax: 93 317 92 98

bcn@am3segurcs.com

wwAtdmaseguras.com

Asepeyo

Angll. 3840
Barcelona
Tel. 902 151002
www.asepeyo.e5

Tecnocrèdit

n CaMunya, i
08201 Sabadell
Tel. 93 7289012
fax. 93 59160 50
wvwvlecnccredit.com

ASEPEYO

nocredJl.

EQUIPS I PRODUCTES

DE DIAGNÒSTIC I
INSTRUMENTACIÓ

Bastos & Torval, S.L

Cotonía Gabbart, s/n
08270 Navarcles
(Barcelona)
Tel. 902 320 310 ~ "
Fax. 93 83104 26
vwvwmedica-vet.com

LABORATORIS D'ANÀLISIS

Laboratorios Anabiol, SA

Genoas. 91-93 P.l. Pedresa
08908 LHospitstt de Uobrasal
(Barcelona)
Tel. 93 2M 93/1
Fat 93 264 y i a n a b i o l
anabiol@adv.es
www.anabiol.com

ASSESORAMENT I CONTROL I I IABORATORIS FARMACÈUTICS
DE RAIGS X I FORMACIÓ I L * 8 0 " * ' 0 " 1 5 FARMACÈUTICS

si / UTPRBUnitat tècnica
de protecció
radiològica

»Autònoma de Barcelona (UAB)
EdifaM-Campus UAB
819 Bellatefra (Cerdanyola de) Vallés) Barcelona
Tel. 93 58134 52
Fax-93 58132 32
utpr@uab.es
www i ab.es/s-unfat-tKnica-prcfcKMadKJlogica/

EQUIPS D'IDENTIFICACIÓ

Àvid Microchip de España, S.L

Laboratorios Calier SA

Alte Rihagorza, & 8
08320 - B Prat de Llobregat
(Barcelona)
Tel. 935069100
Fax: 93 5069191
laboralonos@calier.es
www.raler.es

Laboratorios
Maymó SA

CALIER

Mquel i Bada. 2-4 Baixos
08024 Barcelona
Tel. 93 284 93 39
Fax: 93 284 93 90
i t l t i « " . ' : . « » ! . - • ; . i j

wvwwvtiesp.com
Avi

Via Augusta, 302
08017 Barcelona
Tel 932370220
Fax: 93 206 43 81
comercial@maymo.es
www.maymo.es

MA^M D..

Merial
Laboratorios, S.A

Tarragona, 161 tealesDt
(HH.lH.in,*,!!
.Fax 93 232 83 83
Fax 93 292 83 89
hBpite.mefl8l.com

Novartis Sanidad Animal S.L

<*' NOVARTIS
Mannà, 206 6a. planta
08013 Barcelona
Tel 933064713
Fix.-93 3054713

Química Farmacéutica Bayer, SA

ç M Bayer I lealthí

Pau Claris, 196
08037 Barcelona
Tel. 93 495 65 00
Fax 93 444 6015
www bayer» t

S.P. Veterinaria, S A

V i p . wfcrirwfe it.

Ora l i -u ' , Vinyols, km. 4,1
A| mi,»In de Correos, 60
43330 • Riudoms
(Tarragona)

' /850170
Fax: 97 785 04 05
mfo@spveterinaria.com
wvwv.spvetennana.com

Virbac,SA

Ángel Guimerà. 179-181
08950 Esplugues de Llobregat
(Barri i
Tel. 93 470 79 40
Fax: 93 37191 I I
SAC. 93 473 58 42
mi'» ientBOvirb i

MATERIAL QUIRÚRGIC

CIHTAURO
Centauro

MM.K108510
Masies de Roda
(Barcelona)
Tel 9 3 8 5 0 0 3

i
centauroOcerrtauro.es
www.centauro.es

Quirumed S.L
Suministros Médicos

Avi i, i CorsHuctón 83, bajos
46009 Valencia
Tel. 96 338 38 33
Fax. 96 338 38 34

"imed.com
www i iuirumed.com

NUTRICIÓ ANIMAL

Affinity Petcare

l'l X iwr Cugat, 2 Edif.D, 2 Planta
Parc Sant Cugaí Nord
08190 Sant Cugat del Valles
(Barcelona)
Tel. 93 492 7000
Fax <H 492 70 03
www,K)vanceveterinary.corn

Nestlé Petcare España, S.A.

Pdig Industrial Conde de Sert
Uil -

(B tana) ¡fñskiesl
Tel. 93 772 45 00 U—-~^ÍJ

¡7724595

www.lriskies.com

Rov.il Canin Ibérica SA

Parq. Empre. Alberto, Va

'lil 1 -W
edif.B6tapla. ROlMLCKNIN
28033 Madrid
li l •114492180

ANUNCIÏ'S A
VETERINARIS

93 254 1940
snapcomercial@grupoadi.info
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ANALGÉSICO
ANTIINFLAMATORIO

ANTIPIRÉTICO

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

L DOLOR DE LAS INFECCIONES
IDAS.

INDICADO PARA
PORCINO Y POLLOS
Ácido acetilsalicílico al 65 %

Especies de destino e indicaciones: Cerdos y pollos. Et ¿cido acetilsalicílico
indicado para el tratamiento sintomático de la fiebre Posologia y mod
administración: Via oral en el agua de bebida. Cerdos: 50 mg de ácido acetilsalicili
pv'dia, equivalente a 0,75 g de Ff BRINOL SP/litio de agua, durante 10 días POIIOÍ
SO mg. de ácido acetilsalicllico/kg pv/dia, equivalente a 0,40 g de FEBRINOl SP/litro
de agua durante S días Periodo de supresión: 7 días Con prescripción veter
Presentaciones: Envase de 10x100 g, 1 kg y 25 k

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)



www.affinity-advance.com

Protégele como una madre.

ADVANCE
Gaie.

MÁXIMA 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 f in y al cabo es un bebé que

necesita una alimentación específica, un cuidado especial y la máxima protección para crecer sano. Éste es el

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 leche

de la madre. Estos nutrientes son los principales responsables de la multiplicación celular y por tanto del crecimiento.

Special Puppy Care proporciona mayor protección inmunitaría, mejora la función intestinal y desarrolla al máximo

el potencial genético del cachorro: Ciencia e instinto maternal.

Disponible en las mejores clínicas veterinarias y tiendas especializadas.
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