
 

 

 

L’ARTICLE 

LES NOSTRES ACCIONS SÓN LES NOSTRES CONSEQÜÈNCIES 

 

L’any 2016, l’ONU va adoptar el concepte “UNA SALUT” per atendre en un mateix nivell la salut 

humana, la salut animal i la salut mediambiental. A nivell global, un dels principals problemes 

que amenaça aquesta “salut” és la resistència als antibiòtics, és a dir, la capacitat de defensa 

dels bacteris a l’acció d’un o mes antibiòtic, causada per l’exposició continuada a aquests 

medicaments. D’aquest fet, en neix l’alerta que se n’ha de limitar el seu consum.  

En producció agropecuària, l’ús excessiu d’antibiòtics és una de les causes de la bioresistència. 

Afortunadament, nosaltres tenim la capacitat d’actuar contra aquesta bioresistència i revertir la 

tendència. 

Per exemple, l’any 2018, ESVAC (The European Surveillance of Veterinary Antimicrobial 

Consumption) va publicar que España era el tercer país de la UE amb major consum d’antibiòtics, 

darrere de Xipre i Itàlia. L’any següent, el 2019, ja es va registrar a Espanya un descens de les 

ventes d’antibiòtics veterinaris en un  13,6%. En cinc anys, el descens a nivell general ha estat 

del 40,59%. I tot i que encara estem lluny de la mitjana dels països europeus, la recessió 

progressiva cada cop ens situa més a prop dels principals competidors europeus en producció 

animal.     

 Estem a l’espera de la publicació de les dades referides al any 2020. 

 

 



Conjuntament a aquesta reducció d’antibiòtics i seguint amb l’objectiu de preservar la “SALUT”, 

el repte més proper que tenim ara és l’eliminació de l’òxid de Zinc dels tractaments, a partir de 

l’any 2022. Es tracta d’una bona oportunitat per readaptar la idea que la medicació al pinso 

existeix per curar els animals quan hi ha un problema, de forma puntual i que forma part del 

maneig habitual dels animals a la granja. El problema és la utilització massiva que se n’ha fet des 

del principi, quan posar medicació al pinso per solucionar problemes de salut es va convertir en 

un hàbit que ara es fa difícil d’eliminar, és car i requereix una major dosis de treball en equip. En 

canvi, eliminar la medicació serà positiu a llarg termini.   

Recordem: “som el que mengem” i, segons l’ONU, “tenim una sola salut al món”. 
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