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EDITORIA

El COVB es mou per crear
noves oportunitats
als col·legiats

ULJn col·legi professional ha de set actiu, distingir-se per la capacitat d'adaptar-se als canvis
amb relativa rapidesa i de plantejar als seus col·legiats idees, oportunitats i noves viesd'ew
I mil) Jc la professió, A mes, ha de tenir cura per la professió a la qu.il representa i defensar

els seus interessos en tots els fòrums. Això és el que sempre s'ha procurat fer al (3OVB. Quan és ne-
cessari fer un canvi sigui quin;! si^ui la raó, és senyal de bona salut que es pugui fer efic ientment o, el
que es el in.ueix, de numera ordenada, ràpida i segura.

El COVB afronta un nou període de gestió: el presidit per Maria Teresa Mora. L'equip que lidera és
¡ove, actiu i de continuïtat amb l'anterioi [unta. Això vol dir que es manté un clima de treball crea
nu i harmònic que només pol sorgir d'un equip cohesionar., Ivn Jet nin i amb les idees clares i ben as
sen i.ules del que es vol aconseguir. Exactament, com es pot demostrar una afirmació com aquesta? No-
més cal fer mi repàs als projectes que hi ha oberts, en ple procés de desenvolupament o en una tase

molt avançada de negociació. El <• OVB respira i treballa i
dia perquè la professió1 veterinaria se simi en el lloc que li co-
rrespon. També aposta de manera do ididai ambiciosa per lator-
mació veterinària continuada I In dels objectius més < tars que té
és aconseguir que pan dels ensenyaments que s'imparteixin a les
seves aules tinguin una corresponde™ la en punt-, que, més en
davant, es puguin tenir en compte a l'hora de presentar-se a una

oposu ió o d'aspirar a un lloc de treball a l'Administració pública.

Però aquest no és ['únic projecte a curt i ermini que es vol assolir. A la taula sempre és present la car-
peta de la comunicació i la divulgat ió veterinària; aconseguir que la veu del veterinari sigui cercada,
escoltada i respectada no només en qüestions que tenen a veure amb la salut animal, amb el compor-
i.iineni de les mascotes o amb l'aliment que se'ls ha d'administrar. La veu del veterinari s'ha Je situar
entre els referents de la salut pública i de l'economia alimentària per una qüestió molt senzilla: en som
responsables. Ter toies aquestes raons i perquè som conscients que la nostra es una professió en evo-
lució i amb múltiples vies de futur, diem que el (¡OVB es mou. lis mou per aprofitar les oportunitats
que sorgeixin en el camí i, per descomptat, per crear-ne altres de noves.
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Si l'animal no es pot esterilitzar, el
veterinari haurà de fer un informe

reunió l< l.i
¡ó en la Con

de Medi Ambient.

L'AP
UTZACIÓ OBLIGATÒRIA D'ANIMALS DE COMPANYIA A CATALUNYA CON-
TINUA EN VIGORTOT I QUE S'HA MODII REGLAK

A ( atalunya s'ha defensat la postura vete-

rinària que rebutja l'esterilització d'animals de

companyia per llei en la < bmissió de Medi

Ambient del Parlameni de ( latalunya i en la

i omissió pei .1 l'esterilització animal de la( bn-

sellcriade Medi Ambient. No CIIIM.HU això,

els resultats no han estat els que realment s'es-

peraven. A pesar de l'informe cèi niï que van

presentar < onjuruamenl els quatre col·legis ve-

ti rinarisdel latalunya, el ( ( V< !, el< H ¡CVE,

l'ACVC, l'AVEPA, el 1 la Facultat de Vete-

1 in.111,1 de I'l IAB,la negot iac ió per canviar la

redacció de la llei i assolir que la esterilització

0 la castració quedessin supeditades al < riteri

del professional veterinari no va donar els fruits

desitjats. Pel t X 'Ve: els vocals Maria Pifarn 1

[osé Luis Martínez van don.ir àmplies argu-

mentat lona u-i ñiques peí explicar que l'este-

riliKacíó sistemàtica dels animals de compan-

yia no era l'opció més idònia per controlar els

al landi maments, en fòrums com el Parlament

vio Catalunya 1 la ('onselleria de Medi Am-

bient ili-1 l.i t ieneralitat

NOMÉS EN CAS DE PERILL
1 esconseqüèni ies fisiològiques 1 patològiques

que pol ocasionar l'esterilització a un cadell, te-

nim en compte que la llei prohibeix la venda

d'animals sense esterilitzar, 1 el fet que en tra<

l'una interven ióquirúrgk ,1 es pol 11 «1

demnar un animal a la mon en cas de sofrir al-

guna msiiiu uiu 1.11 ,nJi:i. .1, per exemple, no

van resulta] raons sufu lents per canviar la re-

dao lódelpuní 1 2 de la Llei 12/2006. Els ve-

terinaris només estaran autoritzats a emetre un

informe si una cirurgia d'aquest tipus està es-

pei Cfícament desaconsellada perquè posa en

perill l.i vida ile l'animal.

25è aniversari de la Veterinària a l'UAB
\ CELEBRACIÓ VAN ASSIS111 >EGANS C

JDACIÓ

El I6de maig de 2008, .1 la Fa ultat de Vete

rinària de Barcelona l'emotividai estava a flor

de pell i qui més ho va ruin va ser, sense dub-

te, Francesc Pucha! i Mas. No va podet repri

mu les llàgrimes duranl La seva interverx ió en

rw 1 MI In els pre< aris inicis d'un pn (jecte acadè-

11 iu que es va engegai ocupan! dues aules de

Li Facultat de< Üèm ies 1 que a\ ui és una de les

facultats di- referent ia a Europa en ensenya-

ment 1 investigai ii 1 veterinària.

"AU omençameni tots el alumnes que van ve

nireren cons< ientsque 'inauguraven' 1 lii ha-

via 1111,11 oll.ihoru ió molt gran ambel grup del

proí soratiuna gran ideologia entre tots. Per

1.nu, r is prniKTs ;iny> v.in ser cursos

liosos",vamanifestai Puchala Veterinaris.

D'ALUMNE A DEGÀ
I In dels iris més significatius de l'actualitat

d'aquesta facultat és que el degà, Manel López

Béjar, pertany a una de les promocions piorv

res que a van tliceru iai en el centre de IV-

Uaterra. "L'any 1985 ¡oja hi era a la antiga fe

1 uli.11 de la zona de cièru ies i he viscut també

l'entrada .1 la nova fa ultat del 25è aniversa-

ri. He estat becari, professor ajudant i]

Mir fins ara mateix que m'han triat degà de la

rai ultat", va explicar. Sobre la celebració del

,' 5è aniversari es queda amb una obra molt es

pecial: "hem volgut que lot hom partícipes en

l'elaborat ió d'un llibre de memòria de tots els

fets que h.m passat durant aquests 25 anys (amb

imatges incloses). Es moll emotiu."



La Reial Acadèmia de Doctors concedeix
la medalla d'honor al rei Joan Carles I

UN SOLEMNE ACTE DE CLpENDA DEL CURS ACADÈMIC QUE VA

CELEBRARS! '.ICA CATALANA EL 29 DE MAIG

I -11 iv [989 S.M. d rei |oan ('arles I va con

cedir el títol de Reial a l'Acadèmia de Doc-

tors. Desde llavors, la relació entre el sobirà \

l'Acadèmia va quedar segellada tal com va ex

pitear en la seva ¡ntervencióel rei Enguany el

rei va i "i n. ii .1 presidir un acte de la Instituí Ió

i a recollir la medalla d'honoi que li va Impo-

sar el Dr. Josep Casajuana, Degà-Presideni de

Li Reial Acadèmia de Doctors,

i,> escollida per ;i distingir el sobirà va

ser la cloenda del curs acadèmic, al qual tam-

bé van ser <on\ idatscl presiden! Jo la i iene-

talitat, |osé Montilla, i la ministra d'Adminis

uncions Públiques, Elena Salgado. La con

ferència magistral la va donar el 1V. en i ièn

cieseconòmiques i financeres, |aume( ül Alu-

|a. Gil Aluja va deixar una reflexió a l'audiència

en la conferència lainvestigadóea nòtrúcada-

vantdelao vüplcxítatcidsn us sistemes a c/aZs"

Concretament, va deixar dar la distància exis-

tent entre ciència econòmica i societat;"l'e-

conomia seguirà sense servb a la societat per

explicar una realitat complexa mentre persis-

teixi en aquest error mecanicistai determinis-

ta i s'obstini a projectai models inservibles, per

més suport informàtic que tinguin".

Segons dades de Veterindustria, la indústria

di ¡anitai i nutrició animal espanyola, ha

arribat als 1.011,26 milions d'euros de fac-

imac ió en 2007.

Un augment del 10,02% global I del 7,62%

en el mercat nacional continua el creixe-

ment del sector, encara > im- ho hagi fet en

Jos punta menys pel que fa a l'exercici del

2006 a causa de la desacc eleració general de

l'eo momia espanyi tia.

Això permet que el país passi del quan aJ

tenor lloc en el mercat europeu i es conso-

lidi en el setè del món quant a les vendes,

Bones dades de la
indústria veterinària

A NUTRÍ'
lALMEN I

i 1.000 MILIONS D'EUROS

cosa que refermael pes de la indústria de

sanitat animal en l'economia nat tonal.

REGIONS I PRODUCTES
Catalunya segueix al capdavant del ràn-

quing autonòmic amb unos vendes de

204,^1 milions d'euros. Quant a produí tes,

la major xifra Jo vendes correspon als far-

macologies (368,88 milions), seguits pels

nutricionals (148,76 milions), els additius i

les barreges medicamentoses ( I Í7 .4 I

milions), els biològics (126,91 milions) i els

J' higiene pecuària (2l),57 milions).

La intervenció
de la DGS no afecta
els mutualistes
de TAMA

'ASSEGURA-
DORA ESTA INTERVINGUDA

i ap servei està compromès pels mutualistes

de l'AMA (Agrupació Mutual Assegurado

ra ) , lot i que la Direcció General d'Assegu-

rances (DGS) va iniciar un expedient amb

mesures especia ls J o control sobre l ' en t i t a t .

Aquest és el missatge que dóna l'assegurado

ra als seus assegurats. Al mateix lomps, ha tel

públic un ei imunical on diu que los ac i ions

de la IX¡S sobre la companyia son "discon-

formes a Jrot perquè presenta vk is i falta i l'a

¡UStameni a la llei, i porque respon a una ti

n.iliiai espuria, com ara buscar la dimissió dels

seus administrad* irs".

ACUSACIÓ
El 1 ? de juny la DGS va decidit prohibú a

l'entitat realitzar actes Jo gestió, li i

d'actius que no derivin de les obligacions con'

tules amh els seus mutualistes i assumir nous

Joules. IV la inspea ió Jo la IX IS va sorgir

un ai la en la qual e~ ret lamaven als 1 5 inem-

bresdel (lonsell d'Administració i a altres c a

laboraJors 2,52 milions d'euros en concepte

J'assistoiu us. II presiden! J ' A M A , Diego

Murillo, va queJai especialment afectat, ¡a

que se li Jomanen 266.000 CUTOS Cobrats COm

i v i mseller del Banco ( mipuzcoano; l'AMA

es propietària de I 1,46% del t apital del ban<.

DEFENSA
Per part seva l'asseguradora nega les a. usa

c ions Jo la IXIS i ha anunciat que es deien

S.II.I Jos Jo la legalitat després de celebrar l'As-

semblea (ieneral el JOde ¡uny. Els mutualistes

varen ratificar per majoria absoluta la gestió

del (lonsell d'Administració i les compensa-

i ions realitzades als seus consellers.

Els mutualistes també \ aren ai i irdar presen

iar al·legacions contra les resolucions de la

1X IS, on considerar que aquestos mesures "re-

sulten excessivament oneroses, ja que pres-

cindeixen del tràmit d'audiència prèvia; no

existeix proporcionalitat entro el que s'alio

ga i la mesura ajoplaja, ni justificat ió per a

l'cxi c\\ lonal urgència en la seva adopt ió, i

perquè ni tan sols l'informe de la 1X IS |ust i

11, a les mesures de control adoptades".
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VILMA FERNÁNDEZ t : HUGO FERNÁNDEZ / XAVI VALLS I ológrafa

Relleu al COVB
Maria Teresa Mora succeeix Francesc Monné en la presidència de la
Junta de Govern del COVB. La continuïtat serà la marca de
l'organisme renovat, que, per primera vegada, serà presidit per una dona

A
quest any 2QQH s'han po-
sat en marxa dos procej
sos electorals al COVB i
cap dels Jns no ha con-
gregat mes d'una candi-

datura. Por això, finalment, els col·legiats
no han liayur d'anar a votar .1 tes urnes.
Però, per què s'han obert dos processos
electorals en un mateix període? La res-
posta ea poi trobar ràpidament en Ics di-
ferents publicacions del Col·legi 1 en les
comunicacions dirigides a cada col·legiat:
el 20 de març es va rebre un escrit que

impugnava l'única candidatura que es va
presentar a les eleccions previstes per al
29 de marí,-.

DESCRIPCIÓ DELS FETS
El candidat a president, Francesc Monné,
superava el període devuil anys seguits d'es-
tada ,1 la Junta de ( tovern segons ris estatus
1 ¡gents. Malgrat que l'actual Llei de col·le-
gis professionals de ( .'alalunya, aprovada el

setembre de 2006, fixa el període màxim d'es-
tada en d< rcze anys a msec ui ius, es va anul·lar
la proclamació de la Junta Electoral del 5 de

març 1 es van convocar noves eleccions per
al 28 de juny. L'única candidatura que es va
presenta] va lei l'eni apçalada pw Maria Te-
resa Mora i Ventura < 1 ira B presidenta i Iñi-
go Lyon i Magriñá com a secretari. Hls vo
cala eren: Marcel Grané i Gurgui, Ignasi
Pulido i Belles, Marta Legido i Mateo, Ma-
ria Pifarré i Valero, Emili Revilla i Vallbo-
na, Manel (tana 1 Pueyo 1 Josep A. ( M mi 1
Mur. El 9 de ¡uny la Junta Electoral la va pro-
clamar nova Junta de (iovem del c 3OVB.
Davani del ( X V<' els vocals son Francesc
Monné 1 Olga i Teresa Rigau i Mas,



L'ENTREVISTA
FRANCESC ONNÉ I ORGA
Expresident del COVB

"5empre pactar, mal· conlrontar.L_"
Tot i que continuarà treballant pel col·lec-
tiu des del CCVC.fa balanç del seu man-
dat. Deixa enrere vuit anys en els quals ha
marcat de manera inesborrable la histò-
ria del COVB. La professionalització dels
serveis del Col·legi, l'augment de l'es-
tructura interna per donar suport als
col·legiats i l'actualització de les instal·la-
cions són alguns dels èxits que ha acon-
seguit. Està orgullós d'haver complert el
99% del seu programa electoral, d'haver
comptat amb un equip de govern cohe-
sionat i eficaç i d'haver recuperat les bo-
nes relacions amb el CGCVE.

Vostè ha tancat ara vuit anys de
mandat com a president del COVB.
Què lamenta del que ha succeït en
aquest període?
No haver pogut tancar el conveni laboral
de clíniques de petits animals. Personal-
ment espero que l'actual Junta ho faci.
També penso que el COVB ha de millo-
rar les relacions entre la professió i l'-
hospital veterinari de la UAB.

Què sent que ha deixat enrere?
Un equip humà molt important, tant pel
que fa a la Junta com quant a l'àmbit
professional.També em sento molt or-
gullós de l'harmonia que s'ha viscut en
tot el col·lectiu durant aquests anys. No
hi ha hagut cap conflicte important en
la professió.

Se'n va per una qüestió legal.no per-
què s'hagi retirat del treball per al
col·lectiu. Què li queda d'això?
El canvi d'estatuts. Era uns dels temes
prioritarrs, però no el més important per
a nosaltres.Tots érem conscients del que
deien els estatuts i sabíem que els haurí-
em de posar al dia amb la Llei de col·le-
gis professionals de Catalunya, però volí-
em donar confiança als col·legiats a través
de la continuïtat de la gestió del COVB.
Hem pres nota i els hem canviat. La no-

rancesc Monné.

Em sento molt orgu-
llós de l'harmonia que
s'ha viscut en tot el
col·lectiu durant
aquests anys

va Junta, presidida per Maria Teresa, els
presentarà a l'Assemblea. Lamento que hi
hagi hagut una impugnació per raons le-
gals; ho sento molt, tot i que comprenc
que hi hagi gent que no estigui d'acord
amb la meva manera de fer. M'entristeix
que això s'hagi traslladat a la Junta. Me'n
vaig perquè no he volgut judicialitzar la
vida del Col·legi, malgrat que hi havia ba-
se legal per continuar.

La nova Junta és de continuïtat. Com
ho viu?
Amb molta satisfacció. La nova presiden-
ta ja té experiència, vam treballar junts fa
anys pel COVB.MariaTeresa té capacitat,
intel·ligència i ganes de fer les coses.Con-
tinuarà amb el seu estil propi.

J

Cap on veu vostè que es dirigirà la
veterinària els pròxims anys?
A donar servei a la societat. És la nostra
funció principal a través de la cura dels ani-
mals i de la producció dels aliments. La ve-
terinària té una responsabilitat amb la so-
cietat i continuarà aportant-hi molt.

Un dels seus objectius va ser incre-
mentar la presència mediática del
COVB en els mitjans de comunica-
ció. Ho va aconseguir?
Fa deu anys la presència del COVB en els
mitjans de comunicació era molt baixa
fins que vam incorporar una persona que
se'n va ocupar específicament. Això va
canviar de manera radical, sobretot els
darrers anys,, i l'ajuda en que ens han ofert
els actuals serveis de comunicació del
Col·legi és òptima.

Vostè va ser el portaveu per ex-
cel·lència del COVB els darrers vuit
anys i està molt valorat pels perio-
distes. Quines són les seves claus?
Cadascú té la seva manera de fer. Només
crec que hem de fer les coses fàcils i com-
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prensibles. Els veterinaris hem de conti-
nuar fent pedagogia a la societat i expli-
car, de forma senzilla i fugint dels tecni-
cismes, la nostra funció en els mitjans de
comunicació.

Què farà ara, vostè?
Sens dubte treballar pel col·lectiu des del
CCVC com a vocal del COVB. És la meva
obligació com a veterinari. Sento molt la
professió i penso que m'he de seguir com-
prometent amb els veterinaris. Dins del
CCVC queden coses per fer i per millorar.

Per exemple?
Només diré una cosa: millorar la rela-
ció que hem de mantenir entre els qua-
tre col·legis. Hi ha una bona predisposi-
ció a la cordialitat perquè hi ha tres
juntes col·legials renovades amb ganes
de fer coses.

Què ha après vostè durant aquests úl-
tims vuit anys?
Han estat molt enriquidors; cada dia he
après coses: des de la Martina, que fa fei-
nes en aquesta casa,al nostre gerent. Sem-
pre he tractat d'aprendre a millorar la co-
municació amb tothom. Sempre he respost
totes les preguntes i, sobretot, als veteri-
naris. Mai no he deixat sense respondre
una consulta d'un col·legiat.

De totes les situacions que ha viscut,
amb quina es queda?
La concessió de la Creu de Sant Jordi i la
recuperació de la bona relació amb el
CGCVE. El COVB va estar a punt de sor-
tir d'aquest organisme.Teníem un conten-
ciós amb el CGCVE, relació zero i ens de-
vien molts diners. Amb el consentiment
de l'Assemblea, vam trobar la solució. Si
no hagués estat possible hauríem tingut

L'Administració té la
seva idea, però no
renunciem a fer-nos
respost
fortes dificultats per sobreviure, fins i tot,
com a col·legi professional.

Quin tarannà cal tenir per solucio-
nar un conflicte
Negociació.Tot conflicte s'ha de dialogar
en una taula.Jo vull pactar, mai confrontar.
La confrontació no porta enlloc.

Li pesa no haver aconseguit tenir més
presència a l'Administració com a
col·lectiu?
Potser. L'Administració té la seva ¡dea,però
no renunciem a fer-nos escoltar.

L'ENTREVISTA
MARIATERESA MORA I VENTURA
Presidenta del COVB

ii Voldria que els joves participessin "
Maria Teresa Mora. Encara no s'acostuma que l'anomenin

presidenta; li agradaria que la presentes-
sin només com a doctora en Veterinària,
però assumeix que ara té una tasca de re-
presentació i que el càrrec ho requereix.
Fins i tot deixa que la fotografiïn malgrat
que no vol veure gaires retrats seus pu-
blicats. És una dona abocada a ser pionera,
tot i que no ho busca.
Sempre ha estat molt vinculada al
COVB: anys enrere va ser membre de
ta t a l a i presidència del Col
mitè de Deontologia, i ara s'ha presen-
tat a la presidència del Col·legi. El seu
projecte de govern és de continuïtat
amb el treball desenvolupat durant els
darrers anys: la potenciació i l'increment
dels serveis del COVB.

Per què va decidir presentar-se a la
presidència?
M'ho van demanar. Mai no ho havia pen-
sat, però vaig trobar un grup format amb
moltes ganes de treballar, amb il·lusió,
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amb un projecte per a totes les branques
de la professió veterinària. M'ho vaig ru-
miar bé i vaig arribar a la conclusió que
podia col·laborar des de la responsabili-
tat de la presidència.

Vostè és professora a la UAB. És ca-
tedràtica de Nutrició i Bromatolo-
gia a la Facultat de Veterinària. Es-
tar en actiu és un inconvenient per
combinar l'ensenyament i el COVB?
No, perquè hi ha un equip molt definit i
tothom dins de la Junta de Govern co-
neix la seva feina. És veritat que he de fer
canvis en l'àmbit personal. Durant la set-
mana hauré de viure a Barcelona en lloc
d'anar cap a Sant Celoni, però és un pe-
tit sacrifici que faig amb molt de gust per
combinar Facultat i Col·legi.

Quant al projecte, quines directrius
s'han marcat per als pròxims qua-
tre anys?
De projectes, n'hi ha diversos. El primer
de tots, com a objectiu general, és de-
fensar la professió veterinària i potenciar
la figura social del veterinari i la imatge
social i mediática de la professió. D'altra
banda, el Col·legi continuarà donant su-
port, com ho ha fet durant anys, a les di-
ferents associacions que hi estan vincu-
lades, com l'ACVC, l'AVHIC, l'AJV i
l'AVEC. I, sobretot, em sembla molt im-
portant tenir un codi ètic per a la pro-
fessió. He estat presidenta del Comitè
de Deontologia i hi ha denúncies que es
podrien evitar en clínica de petits animals
si es tinguessin presents els principis d'un
codi ètic veterinari.

Això vol dir que hi haurà més vi-
gilància per part del COVB?
No tant vigilància com formació. Potser
la solució és donar més coneixements en
la vessant de deontologia professional.

Entre els objectius específics de la
Junta que vostè presideix hi ha el
tancament del conveni laboral per
a la clínica de petits animals.
Això està en marxa, s'està negociant. Si
tot surt bé serà el primer conveni labo-
ral a tot Espanya i potser un gran èxit
d'aquest Col·legi i per a la professió. No
obstant això, encara queda molta feina, i
si arriba a bon port es podria convertir
en referència.

El més important és defensar la professió vete-
rinària i potenciar la figura social del veterinari
i la imatge social i mediática de la professió

Vostè està molt en contacte amb
les noves generacions de veterina-
ris a la Facultat. Se'ls pot fer més
partícips dins de la vida col·legial?
El problema que tenim tots avui és la fal-
ta de temps. La feina, la vida personal, etc.,
tot va restant per poder dedicar hores al
Col·legi, però voldria aconseguir que els
joves veterinaris hi participin. Són font d'i-
dees i de nous punts de vista i això és re-
generador per al col·lectiu.

Es podrien estrènyer més els llaços
entre la vida laboral i l'acadèmica?
Sempre hi ha hagut una col·laboració
molt estreta entre el COVB i la Facul-
tat de Veterinària de la UAB. De totes
maneres, sens dubte.es podria escoltar
més la veu del Col·legi sobretot ara que
estem implantant el nou pla d'estudis,
el Pla de Bolonya. Ara potser sigui el
moment d'estar més al dia del que pas-
sa en la pràctica real de la professió. És
relativament fàcil oferir pràctiques en
clínica de petits animals, però en la res-
ta de branques de veterinària no és gai-
re senzill.

Per exemple?
En la indústria de transformació dels ali-
ments, els escorxadors, l'Administració,
etc. costa molt que els professionals ac-
ceptin alumnes en pràctiques, i cada curs
té 165 estudiants que necessiten tenir un
contacte directe amb les diferents op-
cions professionals.

Cada vegada els mitjans de comu-
nicació s'interessen més per tenir
un consultori veterinari. Es preveu
comunicar-ho a l'àmbit de la for-
mació dels veterinaris?
Els estudiants podran escollir, però és
cert que es podria estudiar una forma-
ció d'aquest tipus. És una idea, perquè
els veterinaris han de fer informes, pre-
sentar casos, fer xerrades, etc. S'han de
tenir recursos en el llenguatge oral i es-
crit. Hi ha qui té aptituds personals, però
també és cert que aquestes aptituds es
poden adquirir mitjançant la formació.

És positiu que la carrera de Vete-
rinària no tingui especialitats dins
de la universitat?
Sí. Si més no a Barcelona, la majoria d'es-
tudiants es volen dedicar a la clínica de
petits animals i després es troben amb
una saturació en el sector.Així que can-
vien a branques com la seguretat ali-
mentària, el treball en el sector públic,
etc. i ho poden fer sense problemes grà-
cies a la seva formació acadèmica.

presidenta
del COVB
L'any 2004 va ser la primera dona a
convertir-se en catedràtica de l'àrea
de Bromatologia i Nutrició de la Fa-
cultat de Veterinària de Barcelona.
Va estudiar veterinària a Còrdova, un
lloc que la va captivar i que gairebé es
converteix en la seva I lar. A casa seva
ningú no havia estat veterinari fins que
ella i el seu germà van decidir estu-
diar el mateix.
En l'elecció de dedicar-se a la broma-
tologia la va influir una persona en con-
cret la històrica Teresa Bonilla. I ara és
la primera dona a ocupar la presidèn-
cia del COVB. Diu que és una perso-
na molt austera i amb gustos senzills
com mostra el seu treball a l'hort que
conrea a Sant Celoni. És aficionada al
teatre i a l'òpera.Té un gos adoptat de
raça s/tsu que es diu Xip.
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VILMA FERNÁNDEZ Redacció

retologia s'actualitza a BCN
Del 16 al 17 d'octubre la UAB serà la seu del congrés de la Societat
Europea d'Etologia Clínica (EVC."E) i del CoUegeofVeterinaiyBehavioural
Mededne-^Jomapanion Animals (ECVBM-CA) que té lloc anualment

urinaria

Entrada a la Facultat
de Veterinària.

U n congrés professional 6a
sempre una oportunitat
per pi isar-se :il dia en les
novetats i, sobretot, per
l'M.il·lir criteris comuns

davant d'un fet que afecta la pràci k a dlá
n,i .1 per comentar les Jifa ultats que es
van presentant vle manera re< urrent. s "
vint s'aporten solucions, però també és
possible escoltar opinions o idees d'a-
quells que hi són presents i que contri*
bueixen a trobar una resposta col·lecti-
va gairebé sempre útil i creativa.

Aquests serà la dinàmica que Ki haurà
Jur,mi el Congrés de la Societai Euro-
pea d'Etologia Clínica i del G Jlegecé Ve-

1 primer cop
que la cita d<

ialistes europeus
en etol< i a
la ( llana

terinary Behavioural Medicine-i lompanion
Animak, que aquest any 2008 es es desen*
\ i iluparà a Barcelona.
Serà el primer cop que la m.i dels espe-
cialistes europeus en etologia es tarà a la
capital catalana. "< lada n u s'escull una
ciutat europea i¡ue tingui un yrtip ai tiu

en recerca, estudi i tractament d'etolo-
gia veterinària. A més, han de ser llocs
ben comunicats i preparáis per acollir
aquest tipus de trobades professionals",
explica [aume Fatjó, etòleg i un dels am
fitrions i coordinadors del ('ongrés.

MÉS DE 30 TREBALLS INÈDITS-
Sobre els aspectes més tè< nies del (¡on-
gres, c al t omentar ipir i unirà dues grans
àrees bàs iques : l ' agress iv i ta t en el gOS

(li ai la men i , prevenció, etC.) i els mei a

n isini-s tisii ilògics davant dels p rob lemes

ilc comportament, fis presentaran més de
10 treballs de recerca inèdits i es comp

tarà amb destacats ponents Internado
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La prevenció dels
comportaments agressius serà un

dels temes bàsics del <

Tindrà du<

ment
L'etologia, una
especilitat molt
puixant

t una di
ha c

omporta-

iaume Facjó

nals, com Cristine 1 lalsberghe, veterinà
i I.I belga especialista en etologia, i|u<.' par-
larà sobre i·l maneig de gossos agressius
en la clínica diària; Tiny de Keuster, cam-
bé de Bèlgica i especialista en etologia,
i|in.' fiarà una xerrada sobre l'epidemiolo-
gia i la prevenció dels ac (idents per mos-
segada; Katherine I loupi, professora a la
Facultat Jo Veterinària Je la Universi-
tat de< 'i >!iii·l I (Nova York), explicarà els
aspectes fisiologies i metabòlics de l'a-
gressivitat, i [aume Fatjó, professor asso-
ciai d'etologia i benestar animal a la Fa-
cultat de Veterinària de la IIAB, parlarà
dels fonaments etològics dels problemes
d'agressivitat del t̂ ns.

iat per U.Andreas

ient <
'P de I i d'animals de com-

panyia. Algunes referències doti
a l'any 1997 cort

i partir de la qual es va invertir
gran en I'

l'etologia
leu anys l'espe-

it moltissim: potser
ida és qui fa tres

anys hi ha una regulació de conces-
sió de i uopea
quent CVBM-CA"
explica Jaume r



SEGURETAT ALIMENTARIA

Els contaminants orgànics.
emergents en els pinsos
M. ÁBALOS,J. PARERA, E.ABAD,J. RIVERA Laboratori de Dioxines, Laboratori ¿'Espectrometría de Masses, Departament d'Ecotecnologies IIQAB-CSIC.

En relació ;i la presència ilc di-
benzodioxines i dibena ifurans
polidorats (PCDD/PCDF) i
l·ilrnils polú lorats tipus dio-
xines (I >L-P( !Bs) en matrius

alimentàries, hi ha dues raons que justi-
fiquen una contamina) ió més elevada en
els aliments d'origen animal: d'una ban-
da, «.'I contingut en greix d'aquestes ma-
trius, atès el caràcter lipòfil Jc
PCDD/PCDF i DL-PCB, i de l'altra, el
li·i i|uc determinats productes s'obtenen
d'animals situats .1 escales altes de la ca-
dena tròfiï 1. per la qual cosa cal tenir en
compte, no només el fenomen de bioa

12

c umulació, sinó també el de biomagnifi
1 ai i" I te manera similar, en el < as de les
diferents matèries primeres que s'utilil
zenen ['elaboració de pinsos, també s'ob-
Berven nivells de P< hi Vl'( DFiDL-PCB
nus baixos i-n productes vegetals que en
productes d'origen animal.

METODOLOGIA ANALÍTICA
Referent als .î pi-i. tes relacionats amb La
metodologia analítica que s'utilitza en la
determinació de PCDD/PCDF i DL-
i!| B, cal reo irdat que les diferents dis-
ciplines involu radesen l'estudi dels< on-
llimin,mis orgànics se sustenten, en gran

manera, en l'anàlisi prèvia d'aquestes
substàncies presents a les matrius co-
rresponents. Una tic K-s preocupacions
principals que es plantegen t.i referència
;i l'harmonització dels esquemes analí-
tics. En aquest M-niit, cal destacar què
ai 1 ii.iliurni els requisits analítics que s'e
xigeixenpera l'anàlisi de PCDD/P< !DF
1 l'I IX !B t-'ii aliments i pinsos estan re-
collits c-n directives i reglaments de la
Unió Europea.

L'esquema ;m;ilítii: de referèn< ia per ana-
litzar PCDD/PCDF i DL-PCB inclou la
utilització de la cromatografía de gasos
d'alta resolut Ló tl IIU K :) acoblada .1 l'es



pectrometria de masses d'alta resolució
(I IRMS). Aquesta metodologia compleix
els requisits que s'exigeixen peí determi-
nar aquesi contaminants en aliments ;i
les concentracions habituals, e¡ue solen
ser de pg/g o fins i tot de fg/g. Per contra,
presenta alguns inconvenients: un cosí
elevat, diverses etapes de manipulac ió de
la mostra i un temps d'anàlisi relativa-
ment llarg per obtenir el resultat final.
I )avanl d'aquesta metodologia hi ha una
sèrie d'alternatives que nu li «non tañí mè-
todes químics c a l no químics.
I iins ilrk mètodes químics tal assenyalar
l'tis de ['espectrometría de masses de baixa
resolució juntament amb la trampa iònica
(IT-IJlMS/MS).Aquestaésunadel
ñiques més prometedores en comparació
d'altres, com ara la cromatografía de gasos
bidimensional (( ¡( !x( ¡C .') acoblada a dife-
rents tècniques espectroscòpiques (per
exemple: ( K \ t K )-anaÜtzador de- temps
de vol [TOF/MS]). Entre les metodologies
analítiques no químiques destaquen les
q u e e s t a n b a s a d e s e n b i i l a n a i i s i , COIÏ1 per

exemple el CALUX. No obstant això, to-
tes aquestes metodologies s'acceptei i a<
tualrnenl tan sols com a procediments de
cribratge a causa de l'elevat percentatge
de falsos positius que en< ara dl iiKMl.
<.;. il destacaré! progrés que ha comportat
en l'estudi de PCDD/PCDF i DL·PCB el
fel de poder disposar de patrons marcats
isotòpicament. Per contra, encara hi ha
algunes deficiències en els aspee tes rela-
cionáis amb la disponibilitat de materials
de- referència certificats per matrius d'a-
liments i pinsos, i·ls quals permeten ava-
luar l'exactitud de les metodologies. Un
altre aspecte important que tal destacar
és l'interès continu a millorar les meto-

dologies, de manera que es puguin asSO'
hr límits de detecc Lócada vegada més bai-
xos, fins i tol al nivell de l'attogram.

ALTRES CONTAMINANTS
A banda de lesdu ixines, els furans i els DL-
PCB, hiha altres famílies de contaminants
orgànics d'interès mediambiental i, en par-
ticular, en l'àmbit de l'alimentació. I ntre
aquestes hi ha els èters difenílics polibro-
mats (PBDE) i diversos compostos pei
fi in irats. Aquestes dues famílies de substàn-
cies són particularment rellevants, en
primer lloc perquè els estudis relacionats

Les dades sobre els
nivells d'aquestes diu
famílies de contami-
nants en aliments i pin-
sos són limitades

amb la determinació d'aquestes en diferents
matrius són relativament re< ents, és a dir,
es poden considerar un exemple de conta
minants orgànics emergents. A més, són
Jos dels nous possibles candidats a ser in-
closos en la llista de compostos previstos
en un futur en el ( bnveni d'Estocolm.
Malgrat que actualment no s'ha avançat
tant en els estudis toxicologies sobre PBDE
i compostos perfluorata en comparac ió de
PCDD/PCDF i Dl -PCB, la qual cosa fa
que encara no s'hagin assignat TEFa aques-
tes substàncies, s( que s'han .ivaluat possi-

bles efectes sobre els éssers vius. S'han es-
tablert certes prohibicions o restriccions en
l'ús d'aquests compostos, per exemple, a la
Unió Europea s'han prohibit dues de les

tres formulat ions tècniques de PB1 >E que

es produïen maji iritàriament .1 escala in-
dustrial 1 els fabricants de compostos per-
fluorats n'han reduir considerablement la
produce ió.
Les d a d e s s o b r e els n ive l l s d'aquestes d u e s

famílies de contaminants en aliments i pin-
sos son [imitades, particularment en el cas
dels compostos pertluorats.
D'altra banda, atès que no s'ha poyul de-
terminar encara quines són lessubstàru ies
que presenten més toxicitat, els estudis se
centren princ ipalment en la determinació
de les concent rac ions dels compostos que
son majoritaris en les diferents matrius, bé
perquè són a la vegada eh productes maji 1
ritans en les forniu I ac ions tècniques CO-
1 responen Is, o bé perquè son els productes

de degradadi imés estables. Ter exemple, en
el c as dels perflilorats, els compostos més
abundants són el sulfonat de perfluorocla

(PFOS) 1 l'àcid perfluoroctànic (PFOA).
C 'al destacar que, en general, els nivells de
PBDE i de compostos perfluorais en ma
mus alimentàries són de l'ordre de ng/g,
davant de concentracions de pg/g en el< as
de PCDD/PCDF i DL-PCB.

CONCLUSIÓ
Com a conclusió, es pot dir finalment que
en l'àmbit dels contaminants orgànics en
els a l i m e n t s 1 els p i n s o s hi ha encara 1111.1

gran t a sca per d e s e n v o l u p a r : d ' u n a b a n d a

cal aprofundir l'estudi dels contaminants
que actualment estan identificats, dels
quals, en aquest article, s'ha donal la visiti
de tres famílies molí concrétesele substàn
cies pertanyents a aquest grup, i de l'altra,
investigar sobre nous productes que en un
futur puguin ser considerats potencialment
tòxics per als organismes vius.

Els PBDE i els compostos perfluorats
Al contrari del que succeeix en el cas
dels PCDD/PCDF, són substàncies que
s'han produït industrialment per a unes
aplicacions determinades. En concret, els
PBDE íormen part del grup dels retar-
dants de flama, substàncies que s'incor-
poren als materials per augmentar-ne la
resistència a la combustió.
D'altra banda, els compostos perfluorats
s'han fet servir des de fa més de 40 anys
com a tensioactius en la indústria tèxtil.

en revestiments i en altres aplicacions,
Aquestes dues famílies de substàncies tam-
bé presenten una persistència elevada en
el medi i, per tant, també tenen la capaci-
tat de bioacumular-se i biomagnificar-se.
Els PBDE tenen caràcter lipofílic, mentre
que els compostos perfluorats presen-
ten a la vegada característiques lipofòbi-
ques i hidrofòbiques, amb la qual cosa es
poden acumular a les proteïnes de la sang
i el fetge.
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EGURETAT ALIMENTARIA

Els additius acaparen l'atenció del
sector alimentari i dels consumidors
VILMAFDEZ. Redacció

Eldebai ai carrer sobre l'ús dels
additius en la t uina i real h a
\ 11 omençarquan el xeí San-
ti Santatnaria \a >ln que al-
guns xefs cuinaven coses "que

ni ella mateixos no es menjarien". I li va
havei prou amb això per obrir la discus-
sió sobre la posició de la cuina espanyo-
la al món i el mal que li l>a\ ien fet les de-
clarat ions d'un dels seus noms Inris.
I 'intercanvi dialèctic dels gegants ile la
L nm.i sobre t reativitai culinària queda
un xk allunyat de la realitat del consum
h ii i, encara que ois mitjans de corauni-

.1 Li ux en ;i di lea opinions del ca-
rrer, van i optar reflexions per .1 i< ithom,
sobretot perquè molts dels enquestats són
plenament conscients Je la presència
con tant dels additius en la dieta diària

CURS D'AVHIC
D'això són moll conscients els especia'
listes -L·I 1 seguretat 1 control alimentari.
La major pan dels aliments que consu-
mim actualment contenen additius ali-
mentaris, iil^nns d'origen natural i d'al-
tres, de síntesi, que sovint van prec edits
peí l.i mala fama. Moltes vegades, habi-
tualment sense rigor científic, s'assenya-
len els múltiples perills que pot compor-
1.11 ne el consum. A més, els additius estan
afectats per canvis legislatius freqüents
que dificulten la feina dels professionals.
Conscients de la situació, l'Associació de

¡naris I ligienistes de (latalunya
(AVHK") \,i programar el passat abril
una formació en la qual volien donar res-
posta a les preguntes següents: realment
coneixem la normativa le^al que regula
els additius alimentaris?, com es fa la va-
lora* i" *lel nst en l'ús d'additius?, com

;K tuen?, quines són les seves aplicacions?,
quines st'm les noves tendències en l'ús
d'additius? Tres especialistes es van en-
carregar de donar resposta, uiiii per una,
;i totes les qüestions. Roberto Xalabar-
der, president d'honor de l'Assoc tació Na-
cional de Fabricants de < lomplements
Alimentaris 1 professor agregat de l'Es-
cola Nacional de Sanitat, va donar tota
la informació necessària pei conèixer la
realitat dels additius alimentaris, defini-
cions, aplicacions, efectes, avantatges i
desavantatges, et<

Jordi Gisbert, responsable ile l'àrea tèc-
nica de l'Assessoria Catalana d'Higiene
Alimentària, es va centrar en els aspec-
tes legislatius, la interpretat ió de les llis-

L'aplicació dels additius alimentaris està regula-
da pel Reial decret (RD) 142/2002, d'l de
febrer, que no afecta colorants ni edulcorants

tes positives d'additius, els additius que es
poden utilitzar en el sector alimentari i
les dosis que estan permeses, c risbert va
informar que, segons l'aplicació dels ad-
ditius alimentaris, que està regulada pel
Reial decret (RD) 142/2002, J'l de fe
brer, no afe< ta i olorants ni eduk orants,
amb les modificacions posteriors ilel RD
2196/2004, de 1 i de novembre; d·1 R I
2196/2004, de 2S de novembre; del RD
698/2007. d'l de juny, i del RD
I 1 18/2007, de 24 d'agost.
l'ei acabar, Albert Monferrer, especialis-
ta en desenvolupament i innovació d'a-
liments, va fer i\n repàs de les diferents
aplicacions alimentàries de substàncies!
com els sulfits, el lauril arginat; els regu-
ladors Je l'li; el pKa; les cel·luloses mo
dificades; la goma gellan; els emulsio-
nante, i l'estrella dins de la cuina i reat iva:
els alginats. Aquestes substànc íes han sal-
tat de la indústria a la taula per la porta
més prestigiosa: la de la cuina i reativa.
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PRODUCCIÓ ÀNIM

El benestar animal en el transport
Abasta totes i cada Lina de les fases de la producció animal, tant en
l'explotació com en el transport, la càrrega i la descàrrega, i l'escorxador
ROSADA GILI CABAÑIL .1 AS

Subdirecció General de Ramaderia de la Generalitat de Catalunya. Servei de Producció Ramadera

E
l concepte de benestar anima]
DU està definiï en cap text lc-
gislatiu però Ki ha dues possi-
bles defmcions de benestar
animal acceptades que són l<.̂

establertes: I lughes va definir el benestar
animal com "un estai de salut mental i lí-
su;i total, fiï il qual l'animal és i-n har-
monia amb cl medi ambient". El 1987,
Webster va establit que eb principis del

benestar animal es regien per 4 absènx ies
i una llibertat, que, el 1992 el( ¡onsell per
al Benestar dels Animals de Granja al
Regne I fn.il va fixar com In garantia de
gaudi de les "Cinc Llibertats": absència
de malnutrició o Llibertai de ta gana i la
sic; abs'nia o L1ihertat del desconfbn
t i a ; absència o L libertat del do-
lor, dany i malaltia; absènc la o Llibertat
de la pi >r i de l'estrès; i llibertat per ex-

pressar el seu patró de conducta habitual
(definit com ;i comportameni "normal").

LES FASES
El benestar animal abasta totes i cada una
de k-s fases de la producció animal, tant
cu l'explotac ió com en el transport, l.i cà
rrcc¡i i In descàrrega, i l'escorxador i una
si ila errada en tota aquesta c adena pot t<.-r
inútils tots eb esforços aplicats al llarg del



PRODUO

procés. ( !om poden ser Ics carns 1 'II I i
PSE, o una mortalitat durant el transpon
per un mal maneig.
Sembla que per la seva durada, el benes-
tar a L'explotac L<5 ha de ser més transe cn-
dent. També es pot < onsiderarque, per la
seva immediatesa, el benestar en el mo-
iiii ni ili.-1 sacrifici pol repercutir més greu-
nii-iit en In qualitat del produc te final.
Tanmateix, des del punt de vista del ciu-
tadà comú, el transpon d'animals per al
sacrifici és, possiblement, el que és mes
visible en tol el pro< es. (Villanocl el al.).

DURANT ELTRANSPORT
El t r a n s p o r t , p e r sf m a t e i x , é s u n ta i t«'i
disgenèsic per als animals, in< lòs l'home.
Per això, s'acostuma a realii ai sempre
pei necessita) Admetent que, sempre,
tindrà clot t o negatius, s'ha de procurar
que siguin mínims.
Per moltes raons, cl transport resulta la
fase més crítica del benestar animal per-
què ens trobem amb manipulac ions
anormals dels animals, contacte directe
amb els humans: l'home Os el prim ipal
responsable d'estrès dels animals, rup-
tura ilcis grups so( tais, ambienc ¡ 11<ns
desconeguts, confinament, variacions
ambientals no habituals, sorolls i movi-
ments estranys, possibles privacions d'ai-
gua, aliment, llum, ventilació i movi-
ment. Al Ihir^; de tot el transport, en

Ningú no podrà
transportar animals
d'una forma que els
pugui causar lesions
o patiment

qualsevol punt i moment, poden pro-
duir-se < in umstàncies negatives per al
benestar, però on aquest fet es produeix
amb mes rrequèn< ia es durant les ope-
rin ions de càrrega i desi. àrrega dels ani-
mals. Fins i tot suposant que es desen-
volupi en condicions òptimes, sempre
es produirà mes estrès durant la carrega
que en qualsevol altre moment.
En planejar un viatge pocs són els que
p e n s e n e n la c o n d u c t a n a t u r a l i l e l s a n i -
mals per preveure les seves reaccions i
menys els que tenen en consideració fai
ti us com la capacitat visual, la por, el grau
d'organitzat ú i social o altres.
1:1 simple fiel de la presència de l'home,

gades desconegut, constitueix un
fat tor d'estrès per als animals que no es-
tan acostumats. Hem de tenir en comp-
te tamb* que els animals recorden expe-
i un» íes anteriors i, si aquestes han estat
negatives (identificació-, escornat, vax u
nai ions, proves diagnostiques) la seva re
sistèm ia al maneig es en< ara major.

NORMATIVA
El Reglament 1/2005 de 11 de desem-
bre de 2004 relatiu a la protecció dels
animals durant el transport i les opera*
c ions connexes va entrar és d'aplicac ió
a partir del 5 de gener de 2007 i esta-
bleix una sene de requisits a i omplir per
a la proti i i ió dels animals durant el
transport. L'àmbit d'aplicació és el trans-
port de vertebrats amb carácter comer-
cial o Lucratiu i a més de SO km.
Aquest Reglament estableix que:
- El transpon es Iaia en les eolldieions fi-
xades per i ad.i espè< ie i tipus d'animal,
sempre que estiguin en condicions i s'ha-
gin pres les mesures adequades pel la seva

cura en el trajecte i a l'arribada.
- Nins'l podra transportar o fer transpor-
ta] animals d'i ma forma que els pugui cau-
sar lesions o patiment.
- S'ha de transportareis animals complint
ints els requisits de traçabilitat (identífi-
i ii ió dels animals, origen, propietari, Uoc,
data i hora de Sortida I destí).

- Fixa la responsabilitat en el transport: or*
ganitzadors, transportistes, posseïdors i cen-
tres de coru entrai ú i
-Obliga a inspecx ions no disc riminatòries
dels vehicles, els animals i els documents
en origen i destí, als punts de control i en
ruta. l's farà informe anual.
- Obliga a les autoritats a prendre mesures
eni as de retard del transport. •

B ' i
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Conseqüències
sanitàries

El transport també pot tenir conse-

qüències sanitàries perquè pot ser un

dels punts crítics de la difusió de malal-

ties ja que al transport es donen tres cir-

cumstàncies:

. El moviment entre punts de diferent es-

tatus sanitari.

. La barreja d'animals de diferents orígens.

.La disminució de les defenses individuals.

D'aquf la importància dels controls i les

revisions periòdiques, abans, durant i des-

prés del transport, que han de fer per-

sonal capacitat, entre els quals s'inclouen

tant els veterinaris oficials com els ve-

terinaris responsables d'explotacions.
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- Estahleix mesures cautelan por pre-
servar el benestar animal a càrrec del
responsable.

Es aplicable a ta importació i el tran-
sit en territori UE.
El Reglament I /200S respecte a la an-
terior normativa presenta les següents
novetats;
- Limitacions per a cavalls i animals |i i
v e s e n v i a t g e s l l a r g s .
- Només es podran transportal animals que
no puguin resultar ferits o sofrir patiments
innecessaris i, per tant, els animals que pa-
teixin lesions, problemes fisiologies o un

s patològic es consideraran no aptes
per ;il transport. En particular --i: Són in-
capaços de moure's peí si mateixos sense
patiment o desplaçar-se sense ajuda Pre
senten una ferida oberta greu o un prolap-
se. Femelles embarassades que hagin su-
perat al menys el 90% del tempsde gesta» ió
pro visi, o de femelles que hagin parit la set-
mana anterior. Es tracta de mamífers re-
i ent nasc uts amb el melic que no ha cica-
triï al completament Són garrins amb
menys de tres setmanes de vida, xais amb
menys d'una setmana de vida i vedells de
menys de 10 dies, excepte si la distància de
transpon és inferiora lOOkm.

Obligació futura d'un sistema de nave-
gació per a viatges llargs (>8 hores). (En
vehicles nous a partir de 2007 i en vehi'
(les matriculats abans 2007 al 2009). El
sistema de navegat ió ha de disposar de lo-
calització del camió i, a més, de registres de
temperatura i d'acoblamem del remolc.

- Incorpora el requeriment d'inspet ció i
aprovació dels vehicles per a viatges llargs.
- Vehicles amb distintiu obligatori de trans-
port d'animals.
-Els "punts de parada" seran "punts de con-
trol" i el "pla de viatge" serà "quadern de
bord"o"full de ruta", amb 5 seccions (pla-
nificació, lloc de MU lula. Hoc de destí, de-
e lara< ió del transportista i iull d'incidèn-
cies). HI l'ull de ruta ós mes complet que
l'anterior pla de viatge.
- Formació i acreditado obligada per a con-
ductors i cuidadora, (s'ha d'a( reditardesde
gener de 2008).
- Estableix la retirada temporal o definiti-
va de les.K reditac ions (transportista, con-
ductor o vehicle) i la comunicat ió.
Extensió a mea ais i vaixells. Estableix dis-
posk ions pels bucs de transpon d'animals
o bucs de transpon de contenidor per mar.

Els transportistas
s'han de registrar.

L'organitzador s'ha d'assegurar que
el benestar dels animals no es vegi
perjudicar per una coordinació insuficient

REGISTRE I MITJANS
Pel Decret 268/2006, de 10 de juny, es
uea el Registre de transportistes i mit-
jans de transpon d'animals vius i se n'es-
tableixen les normes per a I1 autorització,
inscripció i funcionament. Aquest decret
estableix l'obligació de registrar se als que
transportin èquids domèstics i animals de
l'espècie bovina, ovina, caprina i pot» i
na; aus de corral, nus domèstiques i conills
domèstics; gossos i gats domèstics; altres
mamífers i ocells; altres animals verte
hrats i animals de sang freda.Nno s'han

de registrar els animals de companyia,
que es traslladin amb el/la seu/va propie-
tari/ària o persona responsable.
Els transportistes es registren a la Olic i-

na Comarcal del Departament d'Agri-
cultura, Alimentació i Acció Rural I I
registre compta amb diverses secc ions de-
penent si realitzen viatges de més de 50km
o si realitzen viatges llargs. (Viatge llarg:
\ iatge la durada del qual superi les vuit
hores a partir del moment en qui- es tras-
llada el primer animal de la partida.) que
són les següents:
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Només es podran transport
animals que no puguin resultar feri

- Secció transportistes: Transportistes que
i n trajectes superiors a 50 Km; trans-

portistes in • iiu li m 8 ni el primer punt
Seo Ió mitjana de transport: Mitjans de

transport que realitzen viatges llargs, amb
caràcter comercia] o lucratiu. Mitjans de
cransp ni que n alitzen viatges i urts, amb
caràc ui comen íal o lucratiu. Mitjans de

port que realitzen desplaçaments sen'
iràctero imercial o lu< rat iu.

AGENTS IMPLICATS
Per complir tots els requisits establerts
per la normativa el benestar animal en
el transpon Ka de ser un objectiu com-
partii de cots ets agents implicats, per això
el Reglament 1/2005 establea les obli
ga< ii ms de tors els agents implic ata en el

El cuidant o
"responsable deis
animals" pot actuar
per compte i en nom
del transportista

transpon que són els transportistes, or-
ganitzadors, posseïdors, dels operadors
dels centres de o irw entra ió, conductors
i responsables d'animals, en les que es pol
destacar: - El transportista ha d'estar "re-
gistrat" i "autoritzat", disposar de perso
nal capa< itai, vehic les adequats, complir
els requisits de benestar animal, dur lli-
bre-registre, elaborar un lull de nua, co-

merciai amb animals correctament ¡den-
i iin iis i d'explotacions autoritzades, fer-
• i Mu-i Ji- les despeses.

- L'organitzador s'ha d'assegurar que el
benestar dels animals no es vegi perjudi-
i ai pei una coordinació insuficient en les
d iteren is etapes del viatge i que es tingui
en i ompie les condicions meteorològi-
ques, i de proporcionar a l'autoritat com
petent la informació relativa a la plani-
fk ac ió, exe< uc ió i conclusió del v i u .
- Els posseïdors en origen i en destí han
i le vetllar perquè els animals siguin aptes
per al transport i les pràctiques de càrre
ga i descàrrega es fa< in respe< tant el be-
nestar animal i que es compleixi el pre-
vist en cl íull de ruta.

El conductor és el responsable del vehi-
cle i els sens moviments, i umpiovar la
d m m n e i i l a i US i | i i e h a d e J u i a l v c l i k l e ,

comprovat la càrrega, comprovar el
"Full de nua", ajustar-se al "Full de ru-
ta", conduir amb prudència, estat l'mai
correctament.

- El cuidan! o "responsable dels animals"
pot actuar per compte i en nom del trans-
portista, pot set, a la vegada, conductor,
supervisar càrrega, descàrrega i transport,
verificar identificació i documentació,
verificar vehicle i condicions de viatge,
(i niiplimentai el "Full de nua", remetre
el "Full de nua" a origen, verificar la dis-
ponibilitat dels elements necessaris v
liendre < i assegurar l'atenció dels animals
i verificar les condicions d'ambient.
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majoria de les clíniques veterinàries
afegeixen l'activitat

Societats Professionals: Exclusivitat
de l'activitat i centres veterinaris
ELENA OLLER Responsable del departament Jurídic del COVB

O
s que des del (bl·legi và-

rem començar a informar-
os sobre les novetats In-

troduïdes .1 la Llei 2/2007,
de 15 de març, de Soc ietats

Professiï mals i que afecten a una gran pao
dels centres veterinaris en eb t|iii- treba-
lleu divers is socis, una de les preguntes més
freqüents que se'ns han plantejat és el leí
de que d1 una banda, la Llei estableix a l'ar-
ticle 2n l'exclusivitai en l'exen i< i d'una
activitai professional (o de diverses acti-
vitats professionals en el cas de Ics socie-
tats multidisciplinara), i d'una altra bai ida
cus trobem amb que la majoria de les so-
i ietats veterinàries que es dediquen a la
clínica d'animals de companyia també ve-
nen productes i/o fan perruqueries.

OBJECTE GENÈRIC
I >'.i. ord amb el criteri mantingui per la
Direcció ( ieneral de Registres i Nota-
ii.ii (DGRN) en diverses resolucions,
entre lev que destaca la de 01/03/2008,
el tei de determinat les activitats que
integren l'objecte social pel gènere In-

clou les seves espècies. Un exemple
d'objec ie sot i,iI genèric seria: "L'activi-
tal pròpia de la professió veterinària."

CLÍNICA DE PETITS ANIMALS
Els veterinaris que us dediqueu a aques-
ta modalital d'exercici de la professió
veterinària i per tant a la ema en gene-
ral dels animals, a més de les ac tua< ions
purament mèdiques, també establiu unes
p a u l e s a d e q u a d e s d ' a l i m e n l ,K I< >, d ' h i

giene que inclou per exemple la perru-
queria, o l'ensinistrameni per evitar en
un futur l'aparició de malalties o tras-
torns comportamentals.
IVr tant, com que aquestes activitats que
Jeu compreses dins d'aquesta modalitat
d'exercici de la professió veterinària, un
exemple d'objecte social en aques! sen-
tit seria el següent: " i 'onstitueix l'ob-
jecte social: l'activitat pròpia de l'exercici
de la professió veterin8ria d 'a nimalsd
tat de clínica veterinària d'animals de
companyia que compren la< omercialit-
zació de tota classe de productes destí
nats a l'alimentació, el sanejament, la hi-

giene, l'ensinistrament i la prestació de
serveis d'higiene i prevenció de malalt ies
per animals de companyia realitzats en
un centre veterinari."
En definitiva, l'objec te soc ial de les so-
( u tats que es dediquin a l'exercici de la
professió veterinària en la concreta mo
dalitat d'exercici de la clínic a d'animals
de companyia poden establir un obje<
te genèric que abasti les diverses moda
In,iis existents o bé delimitar la seva au
11\ il.H a u n a u m é s m o d a l i t a t s ( niu. l e l e s

d'exercici de la professió, comportant
en aquest darrer cas l'exclusió de la res-
ta de modalitats d'exerc k i.

CONSULTA
IVi tant, els assessors de cada societat
hauran d'estudiar en cada casen concret
l,i conveniència d'establir un o altre ob-
jecte soc ial, i a cal efa te posem a la vos-
tra disposú ió el texl complert de la con
sultà plantejada al Registre Mercantil de
Barcelona i la resposta rebuda a la Web
del Col·legi www.covh.cat o poden de
manar-la a la Se< retaría del Col·legi-
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La formació per punts, un dels nous
objectius de la formació al COVB
V.F. Redacció X.V. Fotografia

M
;irt.i Palau és una de tes
i ares noves del (¡ol·le-
gi. Des del maig d'a-
quesi any és la respon'
sil·le del departament

de formai i< ¡del ( X Al V I )avani seu té una
sèrie d'objectius molt ambiciosos i com-
plets que la Junta Je c iovern del Col·le-
gi ha establert pera un dels serveis més uti-
litzats i sol·licitats de l'organisme.
i ..IK retament, s'hadissenyat un pla 2008-
2012 que preveu una programació Je for-
in.ii [ó (ontínua per ,il col·lectiu veteri
ti,i! i barceloní. I 'n deis i >bje< tius rnés
rellevanta és aconseguir que pari de l·i for-
mació que s'imparteixi al COVB sigui ho-
mologada, que tingui una validesa, en
punts, en un < i m< un o una • ipi s i b i peí

ir un HCK de càrrec públic "A més,

dins Je la veterinària, hi ha la cir-
c umstaru la que l'espet ialitzac i<> sorgí i>
un o ip finalitzada l·i i arrera. Es poi optar
per l'especialització en animals Av renda,
ik- petits animals, seguretat alimentaria,
etc. I, en cada un d'aquests, traumatolo-
gia, alimentat ió, cirurgia, etc. HI Col·le-
gi té Vi ibligat ió de ser la seu de la forma-
ció contínua de tot el col·lectiu
veterinari", manifesta el gerent del
c 5OVB, Francesc Masoller.

FORMACIÓ PERALSATV
"L'auxiliar tèc nic veterinari és la persona
que ajuda el facultatiu. Moltes acadèmies
que fan formació no tenen cap conta* te
amb el un'm veterinari, per la qual cosa
els professionals no troben la qualificació
que voldrien. Nosaltres tenim l'objectiu

d'establir un programa fel i impartit pera
veterinaris perquè, un cop entrin ;il món
laboral, t'ajuda ile l'auxiliar sigui realment
útil", assenyala Masoller. Finalment, un
dels primers punts del pla 2008-2011 del
Pla de formació del < K )VBés l'ampliació
de l'aula del (bl·legi.

Marta breument
29 anys; el seu últim treball va ser al depar-

tament de formació del Col·legi de Psicòlegs

de Catalunya.

No té cap animal de companyia, però si en

tingués un seria un gat.

Dedica el seu temps lliure a fer esport. És afi-

cionada a la vela a l'estiu i a l'hivern esquia

sempre que té l'oportunitat.
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Xerrades en Veterinària de I'UAB

El passat dia 22 de maig, es van celebrar a la Facultat deVe-
terinària de la UniversitatAutònoma de Barcelona dues xe-
rrades a càrrec dels doctors Christopher J. Murphy i Joan-
ne Paul Murphy. L'esdeveniment va ser patrocinat per
Schering-Plough. La primera xerrada va abordar les "Mani-
festacions sistemàtiques de malalties oculars"; la segona,
"L' analgesia en aus". En ambdós casos.els assistents van gau-
dir dels nous punts de vista sobre l'aplicació pràctica de la
disciplina a l'exercici clínic diari.

Imagyne, nou ecògraf
per a gossos i gats

ECM acaba de llançar Imagyne, un nou
ecògraf d'alt rendiment, de fàcil ús i ta-
many reduït. Disposa d'una base de PC,
sistema de post-processament, doppler
color, doppler acoblat, triplex, teclat retro-
il·luminat per a una interacció perfecta
home-màquina i visualització en 4D de la
imatge.A més té 3 connectors per a son-
des de fàcil accés que permeten la con-
nexió de fins a 5 sondes diferents.

Acord Bayer HealthCare amb Juvaris

La divisió Animal Health de Bayer He-
althCare i Juvaris BioTherapeutics han
anunciat un acord pel qual Bayer podrà
iniciar l'aplicació, en l'àmbit veterinari.de
les noves tècniques que Juvaris ha de-
senvolupat en la producció de vacunes i
monoinmunoterapia per a medicina hu-

mana. Ambdues companyies realitzaran
programes de desenvolupament de pro-
ductes dirigits a la inmunoestimulació i la
prevenció de malalties en un gran nom-
bre d'espècies animals. Així es crea una
plataforma tecnològica per a una àmplia
gamma d'aplicacions preventives.

Guide to Lower Urinory
Trocí Diseases of Cots

Llibre que oferix una exposició detallada
i actualitzada de l'avaluació de les FLUTD
i del seu tractament des de la perspecti-
va de tres autors: La professora Danièlle
Gunn-Moore (Universitat d'Edimburg);la
veterinària Sarah Heath (comportament
de les mascotes); i la veterinària Jane Lad-
low (Universitat de Cambridge).

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 I 12 466 ext.
depadm@covb.es

BORSA DE TREBALL

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

FORMACIÓ

Marta Palau
Telèfon: 932 112 466 ext. 3
depformacio@covb.es

ASSESSORIA JURÍDICA

Elena Oller
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 4
depjuridic@covb.es

ASSEGURANCES

Rosa Ordóñez
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 7
info@seguros.com

MARQUETING
res de 9.00

IB.OOh
Ferran Alcaraz
Telèfon: 932 112 466 ext. 8
depinformatic@covb.es

INSPECTOR DE CLÍNIQUES

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

SERVEI DE REGISTRE DE
L'AIAC A BARCELONA

a I benito
Telèfon: 932 I 12 466
lbenito@covb.es

GERÈNCIA
Francesc Masoller
Telèfon: 932 I 12 466 ext.
fmasoller@covb.es

CENTRALETA 932 112 466

FAX 932 121 208



La guia pràctica
La inforn1aeió del proveïdor' del cetor veterinari, al eu abat

ATSFINANCERES I
ENTITATS FINANCERES

Agrupación Mutual Aseguradora

Gran Via de les Corts Catalanes,

630.2a planta

00007 Barcelona

Tel. 934120492

Fax: 93 317 92 98

bcn@amaseguros.axn

www.amaseguros.com

Asepeyo

Angll. 384 )
Barcelona
Tel. 902 151002
vwvw.asepeyo.es

Tecnocrèdit

PI Catalunya 1
08201 Sabadell
Tel. 93 7289012
Fax; 93 59160 50
vwvw.tecnocredit.com

ASEPEYO

s
tecnccredll

EQUIPS I PRODUCTES
DE DIAGNÒSTIC I

INSTRUMENTACIÓ

Bastos Medical, S.L

08270 Navarcles
(Barcelona)
Tel. 9 0 2 3 2 0 3 1 0 "
Fax. 93 83104 26
www.medica-vet.com

LABORATORIS D'ANÀLISIS

Laboratorios Anabiof, S A

.-, 91-93 PI. Pedresa
03908 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel. 93 264 93 /i .
Fax: 93 264 93/.' C i n a b l O l .a.
anabidOBdv.es
www.anabid.conn

ASSESORAMENT I CONTROL I I I I P O R A T O R I S FARMACÈUTICS
DE RAIGS X I FORMACIÓ I L * 8 0 " * ™ 1 " 5 "KMACEUTICS

Unitat tècnica
de protecció
radiològica

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
L·lift i M-CampusUAB
819 Bellaterra (Cerdanyola del Vallés) Barcelona
Tel. 93 581 34 52
Fax: 93 58132 32
utpr@uab.es
wvwv.ijab.esfe-untet-tecnica-proteccio-fadblogica/

EQUIPS D'IDENTIFICACIÓ

Laboratorios Cilici SA

Alta Ribagorza, &S
08820-El Prat de Uobregat
(Barcelona)
Tel. 935069100
Fax: 93 5069191 CALIER

Avid Microchip de España, S.L

Miquel i Bada. 2 4 Baixos
08024 Barcelona
Tel. 93 284 93 39
Fax: 93 284 93 90
mfofflBvidesp.com
www.avidesp.com

aVlde

www.calier.es

Laboratorios
MaymóSA

Via Augusta, 302
08017 Barcelona
Tel. 93 237 02 20
Fax: 93 206 43 81
. ornen bWmaymo.es
www.maymo.es

VKJtfl

Mrll.ll
Laboratorios, S.A

Ui, o i o. 161 beates LVE
08O14 Brotare
Tel. 93 292 83 83
Fax 93 292 83 89
htip//es.merial.com

Novartis Sanidad Animal S.L

('> NOVARTIS
M. nin. i. 2066a. planta
08013 Barcelona
Tel. 93 306 48 48
Fax: 93 306 47 13

WMwmsrllus

Química Farmacéutica Bayer, S.L

Bayer HealthCare

División AH / Dpto.AniïTiales de Compañía

AvdaBaix Uobregat, 3-5
08970 Sant Joan Desp (Barcelona)
Tel. 93 495 68 01
Fax: 93 495 68 76
wwwbayeAret.net

S.P. Veterinaria, SA

• /
V t.p vtftri/wrfi, M.

Ora. Reus-Vinycte, km. 4,1
Apartado de Correos. 60
43330 - Riudoms
(Tarragona)
Tel. 97 785 01 70
Fax: 97 785 04 05
into@spvetennana.com
www.spveterirtana.com

Virbac, SA

Àngel Guimerà. 179-181
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
Tel. 93 470 79 40
Fax: 93 37191 11
SAC. 93 473 58 42
mtoclente@virbac.es

MATERIAL QUIRÚRGIC

Centauro

El Maci 06510
Masies de Roda
(Barcelona)
Tel. 93 854 00 00
Fax: 93 850 03 75
centauro@cenlauro.es
www.centauro.es

NUTRICIÓ ANIMAL

I CENTAURO

Affinity Petcare ADVANCE

PI. Xavier Cugat, 2 Edif.D, 2 Planta
Parc Sant Cugat Ntvd
08190 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)
Tel. 93492 7000
Fax: 93 492 70 03
www.advanceveterinary.com

Nestlé Petcare España, SA

I'.Au imlir.iRilCondecteSert
08755 Castellbisbal
(Barcelona)
Tel. 93 7724500
Fax: 93 772 45 95
info.spain®fnskies.nestte.com
www.friskies.com •

Royal Canin Ibér ica S A

Parq. Empre. Albento. V a
de los Pool. 1 «dl 1 ijiy

edif.B 6ta pla. R O Y X L C K N I N
28033 Madrid
Tel. 91 449 2180

TÈCNIQUES MOLECULARS
PER AL DIAGNÒSTIC VETERINARI

APPLUS

Campus UAB
08193 BELLATFRRA
Tel. 902 400175
Fax: 935 672 000
gpla@appluscorp.com
www,ip|>lir. i".

Afjpluse

ANUNCIÏ'S A
VETERINARIS

93 254 19 40
snapcomercial^grupoadi.info



SIN FRONTERAS

Produdos de Velerinarios Sin Fronleras

Compra tu camiseta en:
www.playattitude.com

www.veterinariossinfronteras.org

haz tu pedido al
902 012 380



Este verano preocúpese de sus vacaciones

de su seguridad se preocupa A. M.A.

Más de 500.000 profesionales confían ya en A.M.A.

SEGUROS PERSONALES Seguro Automóvil

Multirriesgo Hogar

Responsabilidad Civil General

Multirriesgo Viajes

Multirriesgo Accidentes

Multirriesgo Embarcaciones

SEGUROS PROFESIONALES Multirriesgo Establecimientos Sanitarios

Responsabilidad Civil de Instalaciones Radiactivas

Responsabilidad Civil Profesional

Responsabilidad Civil de Sociedades Sanitarias

Defensa y Protección por Agresión

Multirriesgo Oficinas y Comercio

Protección Jurídica, Defensa y Reclamación

Multirriesgo PYME

AMA
agrupación mutual
aseguradora

LA MUTUA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

Más información en:

A M A . Barcetona

Gran Via de Las Corts Catalans, 613, 2o

08007 BARCELONA
barcelona@amaseguros.com
A través de internet:
www.amaseguros.com


