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1. Introducció 

L’origen de la raça equina camarguesa, no es té molt clar, ja que hi ha teories que 
defensen l’origen oriental (àrab), asiàtic (mongol) o el local (Delta del Roine), a on 
actualment encara hi ha ramats en situació de semillibertat i els cavalls són un símbol de 
tradició i llibertat. Morfològicament, són cavalls més baixos a l’alçada de la creu (1.5 
metres), més resistents i tenen les peülles més dures que altres races equines. Els 
individus adults tenen la capa blanca, mentre que els poltres la tenen d’un color més 
fosc, marró o negre (Tambuté, 2001). És una raça que s’ha adaptat molt bé a zones 
d’aiguamolls, alimentant-se de plantes aquàtiques (canyís, boga...) i resultant d’interès 
per controlar la vegetació d’indrets humits de forma natural, contribuint en diversificar 
l’hàbitat i afavorint la presència d’espècies d’interès biològic (agró roig, llagosta bisbe, 
polla d’aigua...). 

L’any 1988, es van començar a introduir cavalls camarguesos a diferents zones humides 
de Catalunya. El primer indret de Catalunya a on es van introduir és la zona d’estudi en 
qüestió, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (PNAE). Al 1999, el PNAE va 
cedir animals al Parc Natural del Delta de l’Ebre (PNDE) i al 2014 al Parc Natural del 
Delta del Llobregat (PNDL). El PNDE va cedir animals a la Reserva Natural de Sebes 
(RNS) a l’any 2001 i a l’Estany d’Ivars (EI) al 2006. Els Aiguamolls de la Bòbila (AB) 
va incorporar exemplars de La Camarga l’any 2006. 

Els indrets mencionats tenen situacions molt diferents i això comporta que el maneig 
sanitari disti molt d’un lloc i d’un altre; seria de gran benefici que es formulés un 
protocol d’actuació per tal d’estandaritzar i millorar el maneig sanitari al territori Català. 
De fet, la Generalitat va demanar a la RNS que dissenyés un Manual per dur a terme 
això mateix. De moment ha fet públic l’Index d’Aplicació de Pastures Palustres (IAPP). 

Aquest estudi se centra en el ramat del PNAE, ja que mitjançant estades presencials al 
parc s’ha detectat que el maneig sanitari d’aquests podria millorar. En les últimes 
dècades s’han observat afeccions clíniques que podrien tenir fàcil solució. Alguns 
exemples son: Cavalls amb sobrecreixement de peülles, exemplars coixos, baixa 
condició corporal (CC), altament parasitats, greus ferides que requereixen d’atenció 
veterinària... 

El protocol sanitari dissenyat en base al PNAE també podria servir per la resta d’indrets 
amb cavalls introduïts i per a la formulació del Manual. 
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2. Objectius 

L’objectiu general d’aquest estudi és dissenyar un pla sanitari teòric per tal de millorar 
la salut i el benestar del ramat equí del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
Aquest plantejament teòric se centrarà en l’àmbit clínic, respectant els programes 
sanitaris establerts per la normativa del Registre d’explotacions ramaderes del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i dissenyant un calendari 
anual per tal d’organitzar els controls sanitaris, les desparasitacions i vacunacions 
pertinents, i en definitiva tot el maneig sanitari necessari. 

Com objectius específics, 1) es realitzaran entrevistes als diferents indrets de Catalunya 
a on hi ha cavalls de la Camarga introduïts per comprovar les diferències de maneig de 
cada una i fer un anàlisis comparatiu. 

2) Es proposarà una pauta de vacunació. Serà necessari conèixer el programa actual de 
vacunació, documentar-se sobre la vacunació en cavalls i el maneig que es fa a altres 
explotacions i consultar la normativa pertinent.  

3) Es proposarà un nou programa de desparasitació, serà necessari conèixer el programa 
de desparasitació actual, determinar la càrrega parasitària dels animals i plantejar una 
proposta teòrica de millora del programa actual. 

4) Un altre objectiu marcat és el diagnòstic, control i tractament d’unes lesions tumorals 
que presenten alguns membres del ramat (s’han vist casos sobretot a mucoses, com a la 
zona periocular i perineal). Es vol determinar la naturalesa d’aquestes lesions mitjançant 
un estudi citològic per tal de diagnosticar-les de forma empírica, portar un control 
d’aquestes i plantejar-ne un possible tractament. 

Seguidament, es plantejarà el projecte teòric al PNAE i si els resulta d’interès es posarà 
a la pràctica. 
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3. Situació actual 

3.1. Indrets de Catalunya a on s’han introduït cavalls de la 
Camarga: Gestió sanitària i anàlisi comparatiu 

A Catalunya s’han introduït cavalls de la Camarga a diferents indrets humits (maresmes, 
aiguamolls, zones pantanoses...) amb la finalitat de controlar la vegetació. Són els 
següents espais naturals: 

- Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (PNAE) 
- Parc Natural del Delta de l’Ebre (PNDE) 
- Reserva Natural de Sebes (RNS) 
- Estany d’Ivars (EI) 
- Aiguamolls de la Bòbila (AB) 
- Parc Natural del Delta del Llobregat (PNDL) 

 

Figura 1: Municipis de Catalunya on hi ha zones humides amb cavalls de la Camarga (PNAE, PNDE, 
RNS, EI, AB, PNDL. Fet amb ArcMap (Versió 10.7.1, fabricant ArcGIS, 2019). 

A continuació es mostra una línia del temps feta amb la pàgina web “Visme” sobre quan 
es van introduir els exemplars a cada indret i des d’on provenen. Es pot veure que els 
cavalls del PNAE i dels AB venen de la Camarga Francesa, els cavalls del PNDE i del 
PNDL venen del PNAE, i els de l’EI i la RNS venen del PNDE. Així doncs, realment 
tots els exemplars de Catalunya provenen de la comarca Camarguesa i del mateix 
origen, però els dos proveïdors de Catalunya serien el PNAE i el PNDE. 
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Figura 2: Cronologia de les introduccions de cavalls de la Camarga a Catalunya. 

Per tal de conèixer el maneig sanitari que practica cada indret i fer-ne un anàlisis 
comparatiu, s’han realitzat entrevistes que es poden consultar a l’Annex 1. A 
continuació es mostra un breu resum de les respostes de cada zona i un anàlisis 
comparatiu d’aquest. 

 Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà: 

Identificació dels exemplars: Mitjançant microxip. 
 

Revisió veterinària: Fa aproximadament 5 anys que no es fa cap visita 
veterinària, ja que el ramader encarregat considera que 
al no haver-hi poltres no fa falta i que “el ramat està en 
equilibri amb el medi”. Quan hi havia poltres, el 
veterinari visitava el ramat entre 1 i 2 vegades a l’any i 
aprofitava per identificar als nous exemplars i 
desparasitar-los. 
 

Vacunació: No es vacunen contra cap malaltia. 
 

Desparasitació: No es desparasita des de fa aproximadament 5 anys. 
 

Lesions tumorals: Diversos individus del ramat presenten lesions 
tumorals a mucoses perineal i periocular  (es descriuen 
més extensament i s’adjunten fotografies a l’apartat 
“3.2. Estat sanitari actual del ramat”). 

 Parc Natural del Delta de l’Ebre: 
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Identificació dels exemplars: Mitjançant microxip. A més, cada individu consta d’una 
fitxa de seguiment individual, els cavalls tenen una 
cartilla ramadera i un registre amb el codi del microxip 
de cada individu relacionat amb l’edat aproximada. 
 

Revisió veterinària: Es realitza un control veterinari anual, en el qual 
s’identifiquen els nous exemplars mitjançant microxip, 
es fan vacunacions, de tant en tant es desparasiten (no 
de forma regular) i es fan analítiques de sang per 
controlar la Febre del Nil Occidental. 
 

Vacunació: Es vacunen contra Influenza equina i tètanus. 
 

Desparasitació: 
 

No de forma regular. 

Lesions tumorals: No es té constància de lesions tumorals. 

 Reserva Natural de Sebes: 

Identificació dels exemplars: Els animals estan registrats al Departament però no 
estan identificats mitjançant microxip. El personal 
diferencia a cada individu i els identifica amb un nom 
propi. Els individus tenen una fitxa de seguiment 
individualitzada a on s’anota tot el maneig sanitari que 
se’ls administra. 
 

Revisió veterinària: Es realitza un control sanitari anual, en el qual es 
vacuna i es desparasita al ramat. Durant els mesos de 
desembre a març es visiten els cavalls cada dia, i si 
aquests presenten alguna patologia, s’avisa al 
veterinari. 
 

Vacunació: Es vacuna contra Influenza equina i tètanus. 
 

Desparasitació: 
 
Lesions tumorals: 

Es desparasita al ramat de forma regular. 
 
No es té constància de lesions tumorals. 

 

 Estany d’Ivars: 

Identificació dels exemplars: Els cavalls estan identificats mitjançant microxip i 
donats d’alta a agricultura. 
 

Revisió veterinària: No es realitza control sanitari anual, es truca al 
veterinari si es veu alguna patologia en els cavalls. 
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Vacunació: No es vacuna contra cap malaltia. 
 

Desparasitació: 
 

Es desparasita al ramat anualment. Es posa el producte 
directament al pinso. 
 

Lesions tumorals: No es té constància de lesions tumorals. 

 Aiguamolls de la Bòbila: 

Identificació dels exemplars: Tots els cavalls estan identificats amb un microxip. 
 

Revisió veterinària: Es realitza un control veterinari anual on es porta a 
terme una exploració de l’individu, es vacuna i es 
desparasita. 
 

Vacunació: Es vacuna en contra de la Influenza equina i el tètanus, 
amb la marca comercial Fluvac T. 
 

Desparasitació: 
 

Es desparasita anualment. 

Lesions tumorals: No es té constància de lesions tumorals. 

 Parc Natural del Delta del Llobregat: 

Identificació dels exemplars: Tots els cavalls estan identificats amb un microxip. 
 

Revisió veterinària: No es realitza un control veterinari de rutina, només ve 
el veterinari quan s’han d’injectar els microxips als 
poltres o hi ha alguna incidència. 
 

Vacunació: No es vacuna contra cap malaltia. 
 

Desparasitació: 
 

No es desparasita de forma rutinària. 

Lesions tumorals: No es té constància de lesions tumorals. 
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Taula 1: Anàlisi comparatiu que mostra les diferències de la gestió sanitària de cada 
indret de Catalunya que té cavalls de La Camarga. Feta a partir de les respostes de les 
entrevistes. 

 Control veterinari 
anual 

ID amb 
microxip 

Vacunació* Desparasitació 
rutinària 

Analítiques 
de sang** 

Lesions 
tumorals 

PNAE No Sí No No No Sí 
PNDE Sí Sí Sí No Sí (FNO) No 
RNS Sí No Sí Sí No No 
EI No Sí No Sí No No 
AB Sí Sí Sí Sí No No 

PNDL No Sí No No No No 

ID = Identificació; * = Influenza equina i Tètanus; ** = Control de malalties de D.O.; FNO = 
Febre del Nil Occidental. 

Amb aquesta taula es comproven les grans diferències en la gestió sanitària en els 
diferents indrets de Catalunya amb cavalls camarguesos introduïts, seria molt 
interessant unificar-la i estandaritzar-la a tot el territori Català per tal de portar un millor 
seguiment sanitari. 

A destacar que en la meitat d’indrets (PNAE, EI i PNDL) no es realitzen controls 
veterinaris anuals, alguns indrets no desparasiten de forma rutinària (PNAE, PNDE i 
PNDL) i hi ha llocs (PNAE, EI, PNDL) que tampoc vacunen contra cap malaltia; fets 
que haurien de canviar per tal de millorar la gestió sanitària. 

L’únic indret que realitza controls epidemiològics sobre la FNO és el PNDE, però seria 
molt interessant que es fes a tots els indrets, ja que són cavalls que estan en zones 
d’aiguamolls a on hi ha molts mosquits i estan en contacte amb aus migradores i 
residents. 
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3.2. Estat sanitari actual del ramat 

Aproximadament fa 5 anys que no es fa cap visita veterinària al ramat equí del PNAE, 
això ocasiona que no es porti un bon control del seu estat de salut ni de patologies que 
hagin pogut patir durant aquests anys. Cal destacar que la gestió ha anat variant durant 
els trenta anys de manteniment de cavalls de La Camarga al PNAE. En les diverses 
etapes hi ha hagut canvis tant en temes clínics com de manteniment. Per aquest motiu, 
és molt important saber en quin punt ens trobem en l’actualitat, quins son els aspectes 
amb els quals s’ha millorat i quins es podrien millorar. Per descobrir-ho, s’han fet varies 
visites al PNAE: 

 Visita del 29 d’octubre de 2019 

Es va fer una reunió amb la Direcció del parc i amb el cap de la brigada de 
manteniment. Seguidament es va visitar als cavalls. En aquell moment hi havia un ramat 
de 20 cavalls (19 eugues i 1 mascle) i estaven a la closa M24 (Annex 2). Es va observar 
el ramat des de fora de les tanques i es van fer fotografies d’algunes anomalies que es 
van detectar, com per exemple baixa CC, peülles llargues i presència de lesions 
tumorals a zona perineal i periocular de diferents membres del ramat. 

  

  

Figura 3: Exemplar 1 (Taula 2). A) CC de 1. B) CC de 1, apàtica, amb les orelles cap enrere. 

Figura 4: Exemplar 1 (Taula 2). Lesions tumorals de gran 
mida a zona perineal. Algunes amb pigmentació negre, es 
detecta alguna ferida. 
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Figura 5: Exemplar 14 (Taula 3). Lesions tumorals a la parpella inferior de l’ull dret. 7 

Figura 6: Exemplar 14 (Taula 3). Comparació dels ulls, es veuen lesions tumorals a la zona periocular 
de l’ull dret. Ull esquerre normal. 

Figura 7: Exemplar no identificat. Lesions tumorals arrodonides a zona perineal. 5 
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 Visita del 8 de desembre de 2019 

El ramat es trobava a la closa M21 (Annex 2). Es van agafar mostres de femtes per fer 
un anàlisi coprològic. Es detalla més extensament a l’apartat “3.4. Pauta de 
desparasitació actual i estat de parasitació del ramat”. 

També es va aprofitar per fer un seguiment de l’exemplar 1 (Taula 2), ja que a l’anterior 
visita es va observar que no tenia un estat de salut òptim. Presentava una molt baixa CC, 
mal pelatge i lesions tumorals a la zona periocular d’ambdós ulls i a la zona perineal. 
L’estat d’aquest exemplar va empitjorar amb el temps. La CC va baixar de 1 (pobre) a 
l’octubre de 2019 fins a 0 (emaciada) al desembre de 2019 (Annex 3; Figures 3 i 8); Al 
mes d’octubre l’exemplar 1 tenia el pelatge bé i lluent, mentre que al desembre el tenia 
sense brillantor, brut i encartonat (Figures 3 i 8); D’una visita a l’altra, es va detectar un 
augment de mida de les lesions perioculars, ulceració i hemorràgia d’aquestes (Figura 
9). 

No es van poder observar ni fotografiar l’evolució de les lesions de la zona perineal 
degut a l’estat de semillibertat del ramat. 
  

Figura 8: Exemplar 1 (Taula 2). A) CC de 0, mal pelatge, llagrimeig als ulls. B) i D) CC de 0, 
mal pelatge, cua en mal estat. C) CC de 0, mal pelatge. 
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 Visita del 27 de gener de 2020 

Es va fer una reunió amb Direcció i seguidament es va fer una visita al ramat sense 
entrar a la closa a on estaven (la Closa del Puig), tal i com Direcció va aconsellar. Es 
van portar pomes per reclamar la seva atenció, es van acostar alguns exemplars i es va 
aprofitar per identificar-los mitjançant lector de microxip i es va correlacionar el codi 
identificador amb les seves característiques físiques i sanitàries. Es van extreure dades 
del 35% del ramat, i es va poder identificar mitjançant lector de microxip el 25%. 

Es van contar els cavalls i es va detectar que en faltava un (enlloc de 20 cavalls n’hi 
havia 19), es va rodejar la closa per buscar l’exemplar que faltava fins que es va trobar 
sense vida en un rec. 

Taula 2: Identificació i característiques de 7 exemplars d’un ramat de 20 cavalls adults, 
a data de 27 de gener de 2020. 

      Lesions tumorals 
 Exemplar Codi ID Sexe Estat general CC Zona 

periocular 
Zona 

perineal 

27
 d

e 
ge

n
er

 d
e 

20
20

 

1 724.099000001539 F Morta 0 UD i UE Sí (de 
mida molt 

grossa) 
2 No identificat F Bo 3 No Sí 

(nòduls) 
3 No identificat F Bo 3 No Sí 

(nòduls) 
4 724.099000001658 F Bo 4 No No 
5 724.099000001538 F Bo 3 No ? 
6 724.099000001299 F Bo 3 No ? 
7 724.099000018929 F Bo 3 No No 

Figura 9: Exemplar 1 (Taula 2). A) Lesió tumoral periocular a ull dret (29/10/2019). B) Lesió tumoral 
periocular ulcerada, blefaritis, presència de sang i pus (08/12/2019). Es veu una clara regressió en l’estat 
de la lesió entre la primera imatge i la segona. 
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ID = Identificació; CC = Condició Corporal; F = Femella; UD = Ull dret; UE = Ull esquerre; 

? =  No es va poder observar per l’estat de semillibertat dels cavalls i l’observació des 
de fora les tanques.  

 Visita del 21 de maig de 2020 

El motiu principal d’aquesta visita va ser perquè una de les eugues del ramat es va 
enganxar la pota amb un cable metàl·lic del pastor elèctric i tenia una greu ferida. Es va 
intentar tancar el ramat a l’estable de la Closa del Puig (Annex 2) per tal que fos més 
fàcil retenir a l’euga afectada, però no va ser possible degut a l’estat assilvestrat del 
ramat. Tampoc es va poder fotografiar la lesió. Aquesta afectava a la canya de 
l’extremitat posterior dreta (EPD), pel que l’euga caminava amb tres potes. Era una 
ferida oberta, sagnava, supurava pus i hi havia una gran inflamació. Requeria d’atenció 
veterinària. 

Es va aprofitar per contar els exemplars i es va detectar que hi havia 18 exemplars (17 
eugues i 1 mascle), fet que indicava que faltava un individu adult. Es va preguntar al 
ramader sobre l’animal que faltava i desconeixia la resposta. Se sospita doncs, d’una 
altra baixa succeïda durant el període de gener a maig. Pel contrari, durant aquesta 
primavera han nascut poltres. A dia 21 de maig n’havien nascut 10 i això sumava un 
total de 28 exemplars. Es va aprofitar per identificar a més cavalls i descriure les 
característiques físiques més rellevants. 

Taula 3: Identificació i característiques de 13 exemplars d’un ramat de 18 cavalls adults 
i 10 poltres, a data de 21 de maig de 2020. 

      Lesions tumorals 
 Exemplar Codi ID Sexe Estat general CC Zona 

periocular 
Zona 

perineal 

21
 d

e 
m

ai
g 

d
e 

20
20

 

4 724.099000001658 F Bo 3 No No 
7 724.099000018929 F Bo 3 No No 
8 724.099000086704 F  Peülla EAD llarga, 

mostra coixesa, 
camina lent 

2 No No 

9 No identificat F Bo 3 No No 
10 No identificat F Bo 3 No No 
11 724.099000005432 F Peülles 

llargues 
3 No No 

12 724.099000046639 M Peülles 
llargues 

2 No No 

13 724.099000010053 F Peülles EPs llargues, 
irritació de les 4 

garretes 
3 No No 

14 No identificat F Peülles 
llargues 

3 Sí, UD Sí (de 
mida molt 

grossa) 
15 No identificat F EPD ferida oberta, 

presenta coixesa 
greu 

2 No No 

16 No identificat F Bo 4 Sí Sí 



 

17 724.099000001532

18 No identificat

ID = Identificació; CC = Condició Corporal; F = Femella; M = Mascle; UD = Ull dret; EAD 
= Extremitat Anterior Dreta; EPs = Extremitats Posteriors; EPD = 
Extremitat Posterior Dreta. 

Dos dels exemplars identificats el 27 de gener (exemplar 4 i 7) 
es van tornar a identificar el 21 de maig i seguien amb les 
mateixes característiques físiques i sanitàries, però no es 
poder saber quin era l’individu que falta
en les dues visites hi havia cavalls sense identificar.

Durant aquesta visita es van agafar dades del 72
podent identificar mitjançant microxip el 39
Observant el ramat en totalitat, es va veure que 6 dels 

exemplars (el 33 %) presentav
l’11 % de 1 (Annex 3). 

Del 72 % del ramat que es va
el 23% coixejava i el 46 % presentava lesions tumorals (el 15
el 31 % a la zona perineal).

46%
54%

Peülles llargues
Peülles llargues

No problemes de peülles

Figura 11: Proporció d’individus amb 
problemes de peülles. 12 

724.099000001532 F Peülles 
llargues 

3 

No identificat F Peülles 
llargues 

3 

ID = Identificació; CC = Condició Corporal; F = Femella; M = Mascle; UD = Ull dret; EAD 
= Extremitat Anterior Dreta; EPs = Extremitats Posteriors; EPD = 

Dos dels exemplars identificats el 27 de gener (exemplar 4 i 7) 
es van tornar a identificar el 21 de maig i seguien amb les 
mateixes característiques físiques i sanitàries, però no es va 

l’individu que faltava en el ramat, ja que 
s dues visites hi havia cavalls sense identificar. 

s van agafar dades del 72 % del ramat, 
identificar mitjançant microxip el 39 % del ramat. 

Observant el ramat en totalitat, es va veure que 6 dels 

) presentaven una CC baixa, el 22 % de 2 i 

ramat que es van poder agafar dades, el 46 % presentava 
% presentava lesions tumorals (el 15 % a la zona periocular, i 

% a la zona perineal). 

  

CC del ramat

23%

77%

Coixesa
Coixesa No coixesa

54%

Lesions tumorals
Zona periocular

Zona perineal

No presència de lesions tumorals

Figura 13: 
presenten lesions tumorals.

Figura 
condició corporal del ramat.

Proporció d’individus amb Figura 12: Proporció d’individus 
que presenten coixesa. 13 

13 

No Sí 

No Sí 

ID = Identificació; CC = Condició Corporal; F = Femella; M = Mascle; UD = Ull dret; EAD 

 peülles llargues, 
% a la zona periocular, i 

11%

22%

61%

6%

CC del ramat
1 2 3 4

15%

31%54%

Lesions tumorals
Zona periocular

Zona perineal

No presència de lesions tumorals

Proporció d’individus que 
presenten lesions tumorals. 11 

Figura 10: Gràfic que mostra la 
condició corporal del ramat. 
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També es va detectar que un dels exemplars (exemplar 8) tenia la peülla de l’extremitat 
anterior dreta (EAD) desmesuradament llarga, fet que li impedia caminar amb 
normalitat i patia una greu coixesa i dolor (Annex 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visita 15 de juny de 2020 

El motiu d’aquesta visita va ser perquè un poltre es va enganxar amb un cable metàl·lic 
de pastor elèctric. Aquest tenia una ferida oberta sobre l’articulació metatarso-falàngica 
de l’extremitat posterior esquerre (EPE) i encara portava el cable enganxat. 

 

 

 

 

 

Figura 15: Poltre amb una ferida oberta a l'EPE i el cable metàl·lic causant encara enganxat a l'extremitat. 

Figura 14: Exemplar 8 (Taula 3). Peülla de l’EAD llarga i deformada. 
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Figura 16: S'observa la dimensió de la ferida i el ferro enganxat. 

Degut a la mala experiència de l’anterior intent, es va decidir canviar d’estratègia i 
adormir als animals afectats mitjançant dards anestèsics. 

 

Figura 17: Material que es va fer servir per sedar els cavalls. 

El veterinari va optar per provocar-los una sedació molt profunda amb Xilacina per tal 
que els animals es postressin al terra i poder oferir-los les cures necessàries, aplicant la 
Dosis IV intramuscular (IM) que es recomana en el prospecte de Xilagesic 
(Laboratorios Calier, Espanya), equivalent a 1.5 ml/100 kg de p. v. Va suposar que 
l’euga adulta pesava uns 400 kg i li va injectar 6 ml de producte medicamentós. Al 
poltre n’hi va injectar 3. No es va obtenir l’efecte desitjat ja que es va obtenir una 
sedació lleu. El veterinari va considerar que ja els havia administrat suficient dosis i no 
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va voler repetir-ne l’aplicació. Així doncs, tampoc es va aconseguir retenir als animals 
afectats i fer-los les cures pertinents. 

Puntualitzar que en el prospecte s’especifica que la via d’administració en cavalls és la 
intravenosa (IV) i no la IM. 

 

Figura 18: Poltre sedat amb Xilagesic i amb el dard encara enganxat. Es pot veure com el ramat està en 
semillibertat i dificulta la manipulació. 

 Visita 18 de juny de 2020 

Es visita al ramat per comprovar com estan després de la manipulació del dia 15 i 
s’aprofita per fer seguiment d’alguns exemplars i fotografies d’interès. 

L’exemplar 14 mostra un augment de mida de les lesions tumorals perioculars, dificultat 
per tancar els ulls i presència de lleganyes. 

 
Figura 19: Exemplar 14 (Taula 3). Evolució de la lesió periocular des del dia 29/10/2019. 
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Figura 20: Exemplar 14 (Taula 3). Comparació dels dos ulls. 

 

Figura 21: Exemplar 14 (Taula 3). Lesions tumorals de gran mida a la zona perineal. 

 

 

 

 

 

Figura 22: Exemplar no identificat. Lesions 
tumorals de gran mida a zona perineal. 
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L’exemplar 15 encara presenta ferida a l’EPD i inflamació, però aquesta està 
cicatritzant. Ja recolza l’extremitat. Recordar que no ha rebut atenció veterinària i que 
l’incident va ocórrer abans del 21 de maig. 

 
Figura 23: Exemplar 15 (Taula 3). Evolució de la ferida de l’EPD. 

L’exemplar 8 s’observa ajaguda i apartada del grup la gran majoria del temps. A més, 
adopta posicions antiàlgiques, presenta dificultat per mantenir-se de peu, es recolza amb 
les tanques de fusta de la closa... 

 

Figura 25: Exemplar 8 (Taula 3). Ajaguda i apartada 
del grup. 

  

Figura 24: Exemplar 8 (Taula 3). Adopta 
posicions antiàlgiques, es recolza amb la tanca de 
fusta. 
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Figura 26: Exemplar 4 (Taula 2). Presenta peülles llargues i trencades.  
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3.3. Pauta de vacunació actual 

Actualment no es vacuna per prevenir cap malaltia. 

Segons el veterinari que va treballar amb el ramat equí del PNAE fa 20 anys, sí que es 
vacunava al ramat en aquells moments. Es desconeix el motiu per haver deixat de 
vacunar en l’actualitat. La única explicació és la del ramader encarregat que va 
argumentar el no control veterinari del ramat degut a que feia temps que no hi havia 
poltres al ramat. Es sobreentén que al no fer-se un control sanitari de rutina, totes les 
gestions sanitàries, com per exemple la vacunació, també es van deixar de banda. 

Seria interessant poder accedir i consultar els historials clínics dels exemplars per 
conèixer l’evolució de les pautes vacunals. 

Algun dels espais naturals que tenen en possessió cavalls camarguesos (PNDE, RNS i 
AB) vacunen d’Influenza equina i Tètanus un cop a l’any. Una de les marques 
comercials que utilitzen és Fluvac T, que cobreix aquestes dues patologies. Recordar 
que l’estandarització del programa sanitari a tots els indrets de Catalunya seria de gran 
interès, tant per facilitar la gestió en aquests com per a nivell administratiu. 
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3.4. Pauta de desparasitació actual i estat de parasitació del 
ramat 

Fa aproximadament 5 anys que no es desparasita al ramat, degut a que durant aquest 
temps no han nascut poltres i el ramader va considerar que “no era necessari fer una 
revisió veterinària als cavalls adults, ja que aquests es troben en equilibri amb el medi i 
no fa falta desparasitar-los”, referint-se a que creu que el ramat està parasitat de forma 
controlada i que no afecta a la seva salut. 

Pel contrari, mitjançant visites que es van 
fer al ramat es van detectar alguns 
exemplars amb baixa CC (fet que podria 
estar ocasionat per paràsits), que la 
majoria dels cavalls estaven inquiets i es 
rascaven la zona perianal (Figura 27), i 
inclús es van veure formes parasitàries 

adultes en femtes a simple vista (Figures 
28, 29 i 30).  

Es va observar que: 

- Quasi totes les femtes tenien una 
aparença normal, excepte les del mascle 
que estaven desfetes i contenien 
nemàtodes visibles (Figures 28, 29 i 30). 
El mascle és un exemplar provinent de La 
Camarga que va ser introduït al PNAE a 
principis de l’any 2018. És l’animal més 
jove del ramat, és probable que degut a 
aquesta raó sigui l’animal més afectat de 
tots. 

- El parc disposa de dos abeuradors, un a  
la Closa del Puig i l’altre a M15 (Annex 2) 
per utilitzar-los en època de sequera. Això 
significa que els cavalls beuen la gran 
majoria del temps de la mateixa aigua de 
l’aiguamoll (Figura 31) a on ells pasturen i 
que per tant, hi defequen. El terreny a on 
pasturen els cavalls és pantanós i les femtes 
estan inevitablement en contacte amb 
l’aigua (Figures 32 i 33). És a dir, que es 
podria suposar que l’aigua de beguda està 

Figura 27: Euga rascant-se la zona perianal amb 
branques. 

Figura 28: Mostra 1. Femta de consistència desfeta i 
amb presència de nemàtodes adults. 28 

Figura 29: Mostra 1. Nemàtode adult mascle. 29 
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contaminada amb femtes parasitades i així es tanca el cicle. Per controlar la càrrega 
parasitària, seria ideal que es retiressin les femtes del camp, però degut a que el ramat es 
troba en condició de semillibertat en un terreny d’aiguamolls, és complicat gestionar 
aquesta tasca.  

 

 

 

  

Figura 30: a) Nemàtode adult femella. b) Nemàtode adult mascle. (European Scientific Counsel 
Companion Animal Parasites, 2019). 

Figura 31: Cavall bevent directament de l’aiguamoll. 

Figura 32: Femtes en contacte amb l’aigua 
de l’aiguamoll. 33 

Figura 33: Femtes en contacte amb l’aigua de 
l’aiguamoll. 32 
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Es va decidir fer un estudi coprològic per tal de determinar la càrrega parasitària real 
que presentaven els animals. Es va agafar una mostra representativa del 25% del ramat 
(Borchert, 1975), en total 5 mostres de 5 animals diferents,  i es va fer l’estudi de forma 
qualitativa i quantitativa. La toma de mostres es va dur a terme el 8 de desembre del 
2019. Els cavalls es trobaven al camp M21 (Annex 2). 

Per tal de recollir les femtes de forma adequada 
es va seguir el mètode de Serrano (2010). L’ideal 
seria agafar les femtes directament del recte, però 
com que el ramat es troba en semillibertat, no va 
resultar possible. Es van recollir femtes recent 
defecades amb bosses de plàstic individuals i 
aquestes es van posar dintre d’una altra bossa 
individual que es tancava hermèticament i a on 
s’identificava l’espècie de l’animal, la data i hora 
de la toma, el sexe i l’edat de l’individu. Entre 
mostra i mostra, es desinfectaven les mans amb 
un antisèptic i es canviaven els guants. 

Anàlisi macroscòpic: 

Aquest es feia mentre es recollien les mostres, i es 
valorava: 

1) L’aspecte físic de les femtes 
2) La consistència de les femtes 
3) La presència o absència de vermes 

Taula 4: Taula amb la hora de recollida de cada mostra i les seves característiques. 

Una vegada es van recollir i identificar les mostres adequadament, es va procedir a 
refrigerar-les i a fer l’Anàlisi microscòpic: 

 Mostra 1 Mostra 2 Mostra 3 Mostra 4 Mostra 5 
Espècie 
animal 

Equus caballus Equus 
caballus 

Equus 
caballus 

Equus 
caballus 

Equus 
caballus 

Hora de la 
toma 

10:00H 10:35H 10:40H 11:05H 11:20H 

Sexe Mascle Femella Femella Femella Femella 
Edat Jove Adulta Adulta Adulta Adulta 
Aspecte de 
les femtes 

Desfetes i amb 
presència de 
nemàtodes (Figures 
28, 29 i 30) 

Normal Normal Normal Normal 

Figura 34: Toma de mostres. 
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1. Mètode directe (mètode qualitatiu): Consisteix en 
dissoldre una mostra de femta en aigua o solució 
salina, filtrar la barreja i observar directament al 
microscopi. 

2. Mètodes indirectes (mètodes quantitatius): 
2.1. Flotació: Observar amb càmera de Mc Master 

(Figura 35) i fer un recompte de les formacions 
parasitàries.  

2.2. Sedimentació (Figura 36): Dissoldre les femtes 
en aigua, deixar sedimentar 20 minuts i decantar 
el sobrenedant. Repetir aquest procediment 3 
vegades. Observar amb càmera de Mc Master.   

2.3. Migració larvària (Figura 37) amb el mètode 

Baermann per fer posteriorment un coprocultiu 
(Figura 38) i observar les larves que s’hi 
desenvolupen (mètode qualitatiu). 

Figura 35: Omplint càmares de 
McMaster per fer el recompte 
(mètode quantitatiu) al microscopi. 

Figura 37: Migració larvària. 38 

Figura 36: Mètode de sedimentació. 37 

Figura 38: Coprocultiu. 36 
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Les imatges van ser capturades amb un microscopi òptic Motic Ba410E i càmera 
Moticam 10+ (Motic Europe, Barcelona, Espanya). Els mesuraments d’ous i larves es 
van fer sobre les imatges capturades amb el software Motic Image Plus, versió 3.0 
(Motic Europe, Barcelona, Espanya). 

RESULTATS QUALITATIUS: 

 

Figura 39: Esquema de la classificació general de paràsits interns. Extret de “Identificación de 
Estróngilos en 3 explotaciones de equinos en pastoreo del valle de Arakil”, de Irurzun, Úriz, & Insausti, 
2014. 

Es van trobar diferents paràsits de naturalesa protozoària i nemàtodes. De nemàtodes, es 
va trobar un ou de Oxyuris equi i ous i larves d’estrongílids. Aquests últims són 
morfològicament molt semblants, així que és complicat diferenciar-los. Es va fer un 
coprocultiu per tal d’observar les larves que hi creixien i facilitar la seva identificació 
(Irurzun, Úriz, & Insausti, 2014). 

Taula 5: Taula que resumeix els paràsits que s’han trobat a cada mostra. 

Mostra 1 Mostra 2 Mostra 3 Mostra 4 Mostra 5 
Ou de Oxyuris equi Artefactes i 

llavors vegetals 
Protozou no 
identificat 

Eimeria sp. Artefactes i 
llavors vegetals Larva de Oxyuris 

equi 
Tipus estrongílids Tipus 

estrongílids 
Tipus 
estrongílids 

Nota: En taronja, nemàtodes. En verd, protozous. 

Es conclou que s’han observat estrongílids en el 60% de les mostres recollides, paràsits 
protozoaris en un 40% i Oxyuris equi en un 20%. 

Taula 6: Classificació taxonòmica de les espècies identificades. 

 Ordre Gènere Família 
Oxyuris equi Ascaridida Oxyuris Oxyuridae 
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Trichostrongylus axei Strongylida Trichostrongylus Trichostrongylidae 
Triodontophorus sp. Rhabditida Triodontophorus Strongylidae 

Trichonema sp. Strongylida Trichonema Strongylidae 
Eimeria sp. Eucoccidiorida Eimeria Eimeriidae 

 Ous de paràsits nemàtodes: 

Es va detectar un ou d’Oxyuris equi a la mostra 1. 
Se sospitava clínicament de la presència d’aquest 
paràsit, ja que en la mostra 1 es van veure paràsits 
adults mascles i femelles (Figura 30) i es va 
presenciar que hi havia diferents individus del 
ramat que es rascaven la zona perianal (Figura 
27), un signe clínic molt característic en aquestes 
parasitosis (European Scientific Counsel 
Companion Animal Parasites [ESCCAP], 2019). 

Aquest és un paràsit del tracte digestiu final i 

provoca picor degut a que les femelles paràsit 
dipositen els ous a la zona perianal, és per això 
que normalment els ous no es veuen en femtes, 
però en aquest cas en vam trobar un (Figura 40).  

També es va detectar la presència d’ous de 
morfologia i característiques compatibles amb 
Trichostrongylus axei (Figura 41) i 
Triodontophorus sp. (Figura 42).  

- Trichostrongylus axei: Forma elíptica 

irregular, pols desiguals (un més rodó que 
l’altre), una de les parets laterals més 
aplanada que l’altra i conté entre 16 i 32 
blastòmers (Thienpont i Rochette, 1986). 

- Triodontophorus sp.: Conté mòrula amb 
blastòmers grans i negres i la meitat de 
l’eix llarg de l’ou coincideix amb l’eix 
curt d’aquest (Thienpont i Rochette, 
1986). 

 

 

Figura 40: Ou d’Oxyurus equi. 

Figura 41: Trichostrongylus axei. 

Figura 42: Triodontophorus sp. 
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Hi ha presència d’ous d’estrongílids, els quals no s’ha pogut identificar l’espècie 
(Figures 43 i 44). Les 3 principals espècies són: Strongylus vulgaris, Strongylus 
edentatus i Strongylus equinus. Els ous d’aquest gènere son molt difícils de diferenciar 
(Junquera, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Classificació dels estrongílids (Irurzun et al., 2014). 

Figura 43: Ou d’estrongílid. Mesures: 
96.5µm d’allargada i 51.71µm d’amplada.
43 

Figura 45: És difícil identificar l’espècie dels ous d’estrongílids. Es veuen diferents velocitats d’evolució 
entre les espècies. Extret de Guía para el tratamiento y control de las infecciones por parásitos 
gastrointestinales de los équidos (p. 11), de ESCCAP, 2019, Malvern: ESCCAP. ESCCAP 2018-2020. 

Figura 44: Ou d'estrongílid. 44 
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 Larves que es van desenvolupar mitjançant el coprocultiu: 

Es van desenvolupar larves de diferents espècies. Es van detectar larves de Trichonema 
sp. (Figures 47 i 48) i de Oxyuris equi (Figura 49). Les larves de Trichonema sp. 
mesuren unes 850 µ de llarg, estan recobertes per una baina, tenen una cua llarga, una 
relació cos/cua d’1.5/1 i 8 cèl·lules intestinals triangulars (Thienpont i Rochette, 1986). 
Altres larves no van poder ser identificades (Figures 50 i 51). 

 

  

Figura 47: Larva L3 de Trichonema sp. Mesures: 883.4 µm d’allargada i 22 µm l’amplada. 

Figura 48: Larva L3 de Trichonema sp. 51 

Figura 49: Larva de Oxyuris equi. Mesures: 440.68 µm d’allargada i 21.4 µm d’amplada. 50 

Figura 51: Larva parasitària sense identificar. Mesures: 
517.9 µm d’allargada i 34.88 µm d’amplada. 48 

Figura 50: Larva parasitària sense identificar. Mesures: 
1024.69 µm d’allargada i 55.11 µm d’amplada. 49 
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 Paràsits protozoaris: 

Es va detectar la presència de Eimeria sp. (Figura 52), la troballa és molt similar a un 
dels estadis evolutius de Eimeria (Gimenez i Bruni, 2007). I també un protozou que no 
es va poder identificar l’espècie (Figura 53), però es considera que no és patològic pels 
equins, ja que els protozous que afecten l’aparell digestiu són coccidis, i els específics 
de cavalls són del gènere Eimeria i Cryptosporidium i les característiques 
morfològiques del protozou detectat no són compatibles amb els mencionats (Serrano, 
2010). Es creu que es tractava d’un protozou present a l’aigua dels aiguamolls i que 
aquest va ser ingerit mitjançant l’aigua de beguda. 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS QUANTITATIUS: 

Es va fer un recompte total dels ous trobats sense discernir entre espècies parasitàries. 
Per fer-lo, es va multiplicar el número d’ous trobats dins la graella de la càmera de Mc 
Master per 50 (Nogareda, n.d.). 

Mostra 1: 30 x 50 = 1500 ous/g 

Mostra 2: 9 x 50 = 450 ous/g 

Mostra 3: 25 x 50 = 1250 ous/g 

Mostra 4: 11 x 50 = 550 ous/g 

Mostra 5: 17 x 50 = 850 ous/g 

A partir de la mitjana de les 5 mostres (representació del 25% del ramat), es va 
determinar una càrrega parasitària de 920 hpg, que es classifica com alta, ja que segons 
Beugnet et al. (2005) s’ha de tractar a partir de 200 hpg i la càrrega mitjana del ramat és 
quasi 5 vegades superior. 

  

Figura 52: Ou d’Eimeria sp. 53 Figura 53: Protozou no identificat. 52 
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3.5. Lesions tumorals a zona periocular i perineal 

Descripció macroscòpica:  

S’ha fet mitjançant la observació de les lesions. En les visites al ramat, no es van poder 
palpar ni fer biòpsia degut a l’estat de semillibertat dels cavalls, per tant, no s’han 
pogut valorar aspectes com la textura i la consistència. 

 Lesions de la zona periocular 

La distribució de totes les lesions és aleatòria, amb una bona demarcació, de contorn 
elevat llis, de forma variable amb predisposició arrodonida, de color normal del teixit 
(mucosa negre), mida de les lesions no uniforme ocupant part o la totalitat (en els 
exemplars 1 i 14) de la parpella inferior, lesió crònica, amb una gravetat de lleu a 
moderada (en excepció de l’exemplar 1 que presentava un estat greu). 

Els exemplar 1 i 14 presentaven limitacions en la seva funcionalitat. Les lesions de les 
parpelles els impedien tancar els ulls.  

 Lesions de la zona perineal 

La distribució de totes les lesions és aleatòria, amb una bona demarcació, de contorn 
elevat i llis (en excepció dels exemplars 1, 14 i un sense identificar que presenten 
irregularitats). La forma de les lesions és variable, predominant la forma arrodonida. El 
color varia del normal del teixit (mucosa rosa o grisa depenent de l’animal) a una 
coloració enfosquida (de gris a negre), la mida de les lesions no és uniforme (de menys 
d’1 cm a 3 cm, en excepció d’alguns exemplars (1, 14 i sense identificar) que presenten 
lesions de més de 5 cm). És una lesió crònica, amb una gravetat de lleu a moderada. 

Diagnòstic morfològic presumptiu: 

Per l’aparença de les lesions i al tractar-se de 
cavalls de capa torda, se sospita que aquestes 
lesions tinguin naturalesa neoplàsica i, més 
concretament, corresponguin a melanomes. Per 
tal de tenir un diagnòstic més acurat, seria 
necessari realitzar un estudi anatomopatològic 
d’aquestes lesions. 

Un altre diagnòstic possible per les lesions 
perioculars seria el de carcinoma de cèl·lules 
escamoses (CCE) periorbital (Figura 54), ja que 
els cavalls presenten una massa que compromet la 
parpella inferior de tal forma que en alguns casos els impedeix tancar els ulls (com per 
exemple a l’exemplar 1 i 14).  Però el CCE a l’ull normalment es presenta amb una 

Figura 54: CCE periorbital (Viñuela,
Perkins i Pérez, 2016). 
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massa rugosa de color rosat/despigmentat i la lesió en qüestió té una morfologia 
arrodonida i no presenta despigmentació. Així doncs, se segueix sospitant de 
melanomes. A més, s’ha de recordar que altres exemplars del ramat presenten lesions 
similars i a la mateixa zona, i que els cavalls tords tenen predisposició a tenir-ne. 

Localització: 

Les localitzacions més comunes son la zona ventral de la cua, la regió perineal i la part 
externa dels genitals, també en la regió de la paròtida, el coll i les orelles. Menys 
freqüentment els trobem en ulls, extremitats, medul·la espinal i a qualsevol localització 
externa o interna del cos (Hewes i Sullins, 2009). En un estudi (Smith, 2010) es van 
definir les característiques clinico-patològiques dels melanomes cutanis en 83 cavalls de 
raça camarguesa i es va observar que la localització més freqüents dels tumors era a 
baix de la cua (93.9%), a la zona anal (43%), als llavis (33%), a les parpelles (24%) i de 
forma menys freqüent a la vulva (3.8%). 

En el ramat del PNAE, es compleix que les zones més comunes de presentació són la 
regió perineal i la part externa dels genitals, i com a zona menys comuna, els ulls (més 
concretament la parpella inferior), però no es compleixen els percentatges exposats en 
l’estudi de Smith (2010), tot i que s’ha de tenir en compte que la mostra és molt més 
petita (a la Taula 3 es poden veure 4 cavalls que presenten melanomes). La localització 
més freqüent en aquests animals era tota la zona perineal (representant el 31%) i en 
segon lloc la parpella inferior (representant el 15%). No s’han detectat altres zones amb 
lesions. 

En un altre estudi clínic de 68 cavalls majors de 15 anys, 51 eren portadors de 
melanoma (Smith, 2010). Seria de gran interès tenir accés als historials clínics del ramat 
equí del PNAE per saber l’edat exacte i poder comprovar si els exemplars majors de 15 
anys tenen més predisposició a patir melanomes que els exemplars més joves.  
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4. Estudi d’alternatives 

4.1. Normativa a seguir 

Es recomana al parc que tingui present la legislació vigent per tal de millorar el benestar 
i la salut del ramat equí que té en possessió. La legislació a seguir es tracta de la 
Normativa de Benestar i protecció dels èquids i la del Registre d'explotacions 
ramaderes. A continuació s’especifica: 

Identificació: 

 Real Decret 728/2007, de 13 de juny, pel que s’estableix i regula el Registre 
general de moviments del ramat i el Registre general d’identificació individual 
d’animals, BOE núm. 155 (2007). 

 Reglament (CE) Nº 504/2008 de la comissió de 6 de juny de 2008 pel que 
s’apliquen les Directives 90/426/CEE i 90/427/CEE pel que es refereix als 
mètodes d’identificació dels èquids, DOUE núm. 149 (2008). 

 Real Decret 577/2014, de 4 de juliol, pel que es regula la targeta de moviment 
equina, BOE núm.  183 (2014). 

 Reglament d’execució (UE) 2015/262, de la comissió del 17 de febrer de 2015, 
pel que respecte als mètodes d’identificació dels èquids (Reglament del 
passaport equí), DOUE núm. 59 (2015). 

 Real Decret 676/2016, de 16 de desembre, pel qual es regula el sistema 
d’identificació i registre dels animals de l’espècie equina, BOE núm. 304 
(2016). 

Sanitat, benestar i protecció dels èquids: 

 Reial Decret 348/2000, de 10 de març, pel qual s’incorpora a l’ordenament 
jurídic la Directiva  98/58/CE, relativa a la protecció dels animals en les 
explotacions ramaderes, BOE núm. 61 (2017). 

 Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, BOE núm. 99 (2003). 
 Llei 32/2007, de 7 de novembre, per la cura dels animals en la seva explotació, 

transport, experimentació i sacrifici, BOE núm. 268 (2007). 
 Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

de protecció dels animals, DOGC núm. 5113 (2008). 
 Reial Decret 804/2011, del 10 de juny, pel que es regula la ordenació zootècnica, 

sanitària i de benestar animal de les explotacions equines i s’estableix el pla 
sanitari equí, BOE núm. 157 (2011). 

 Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, 
DOGC núm. 6591 (2014). 

 Real Decret 526/2014, de 20 de juny, pel que s’estableix la llista de malalties 
dels animals de Declaració Obligatòria i es regula la seva notificació, BOE núm. 
167 (2014) 
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Es considera important tenir presents les malalties de Declaració Obligatòria que 
afecten a èquids, regulades pel Real Decret 526/2014. 

- Infecció pel virus de la ràbia 
- Estomatitis vesicular 
- Carbuncle 
- Peste equina africana 
- Durina 
- Encefalomielitis equina 

o Encefalomielitis equina oriental 
o Encefalitis japonesa 
o Encefalomielitis equina venezolana  
o Febre occidental del Nil  
o Encefalomielitis equina occidental 

- Anèmia infecciosa equina 
- Muermo 

El ramat equí del PNAE es troba en estat de semillibertat, fet que comporta que tingui 
contacte amb altres espècies silvestres i això pot ser una font de propagació d’algunes 
malalties, com per exemple la Encefalitis equina o la Febre Occidental del Nil, en la 
qual les aus silvestres actuen com hostes. Per tant, es recomana al parc que porti un 
control acurat d’aquestes patologies.  
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4.2. Benestar Animal 

Per tal d’assegurar el benestar del ramat, s’haurien de complir les 5 llibertats 
(Organización mundial de sanidad animal [OIE], 2020). 

1. Lliure de set, gana, i malnutrició. Ha de tenir accés a aigua de beguda i se li ha 
de subministrar una dieta adequada a les seves necessitats. 

2. Lliure d’estrès físic i tèrmic. Se li proporciona un ambient adequat, incloent 
refugi i una àrea de descans còmode. 

3. Lliure de dolor, lesions i malalties. Prevenció adequada i/o diagnòstic i 
tractaments ràpids. 

4. Lliure de manifestar patrons de conducta naturals. Se’ls ha de proporcionar espai 
necessari i instal·lacions adequades, ha d’estar en companyia d’altres individus 
de la seva espècie. 

5. Lliure de por i diestrès. Garantir les condicions necessàries per evitar el patiment 
mental. 

Mitjançant les visites realitzades al ramat s’ha pogut veure que no es compleixen les 
llibertats, podent ser classificades com a infraccions “lleus” (advertència o sanció de 
fins a màxim 600 €) o “greus” (sanció de 601 a 6000 €) segons la Llei 32/2007, de 7 de 
novembre, pel cuidat dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i 
sacrifici. 

Taula 7: Incompliment de les llibertats i la corresponent infracció aplicable. 

Llibertats  Observacions Incompliment de... Infracció aplicable 
1  Alguns exemplars presenten una 

CC molt baixa. 
- RD 348/2000, Annex 
8. 
 

Lleu. 

2  S’haurien d’eliminar els tancats 
amb pastor elèctric, ja que 
alguns exemplars s’han lesionat. 
Hi ha una zona de refugi a la 
Closa del Puig, però no és de 
lliure accés. 

- RD 348/2000, 
Annexes 5 i 6. 
 

Lleu. 

3  Hi ha exemplars que han 
presentat i/o presenten dolor i 
patologies i no han rebut atenció 
veterinària. 
No existeix un programa de 
prevenció contra malalties 
infeccioses. No hi ha pauta de 
vacunació ni de desparasitació. 

- RD 348/2000, Article 
3, Annexes 1, 2 i 3. 
- Llei 8/2003, Article 
2, 7 i 16 
- Decret Legislatiu 
2/2008, Article 4 i 5 
- RD 804/2011: Article 
4.4. 

Lleu o greu. 

4  El règim en semillibertat i el fet 
d’estar en grup, garanteix el 
desenvolupament de conductes 
naturals, però les instal·lacions 
no son les adequades. 

- RD 348/2000, 
Annexes 5 i 6. 
- RD 804/2011: Article 
4.3, 4.5. 

Lleu. 
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5  El ramat està molt assilvestrat, 
conseqüentment, alguns 
exemplars no s’atreveixen a 
tenir contacte directe amb 
l’humà. 

- RD 348/2000, Annex 
1. 

No s’especifica. 

Nota: En vermell, llibertat que no es compleix. En taronja, llibertat que podria millorar. 
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4.3. Pauta de vacunació proposada 

A Espanya no existeix una normativa específica sobre el programa de vacunació 
d’èquids, però hi ha algunes vacunes que es consideren essencials i d’altres opcionals. 

Taula 8: Malalties de vacunació essencial en poltres i adults i la freqüència d’aplicació. 
Extret de Medicina interna de grandes animales, de B.P. Smith, 2010. 

Malaltia Aplicació 
Tètanus (toxoide) Anual 
Encefalomielitis equina oriental i occidental (EEOr, EEOc) Anual, en primavera 
Virus del Nil occidental (VNO) Anual, en primavera 
Ràbia Anual 

Taula 9: Vacunes opcionals en poltres  i la freqüència d’aplicació. Extret de Medicina 
interna de grandes animales, de B.P. Smith, 2010. 

Malaltia Aplicació 
Arteritis vírica equina (AVE) Anual per poltres mascles destinats a ús com a 

enters 
Botulisme (toxoide tipus B) Anual 
Carbuncle Anual, en primavera 
Febre equina del Potomac (FEP) Una o dues vegades a l’any 
Influenza Equina Semestral (vacuna inactivada) / anual (vacuna 

viva modificada intranasal) 
Gurma Semestral 
Herpesvirus equí Semestral 
Rotavirus No recomanada en poltres 

Taula 10: Vacunes opcionals en adults  i la freqüència d’aplicació. Extret de Medicina 
interna de grandes animales, de B.P. Smith, 2010. 

Malaltia Aplicació 
Arteritis vírica equina (AVE) Anual 
Botulisme (toxoide tipus B) Anual 
Carbuncle Anual 
Febre equina del Potomac (FEP) Semestral o anual 
Influenza Equina Semestral per cavalls amb risc d’exposició alt / 

anual per cavalls amb risc d’exposició baix 
Gurma Semestral o anual 
Herpesvirus equí Anual 
Rotavirus No aplicable 

Amb el llistat de malalties plantejades, es decideix fer una pauta de vacunació per 
prevenir el Tètanus i la Influenza equina, ja que: 

1. El tètanus és una malaltia de ràpida evolució, de pronòstic molt greu i amb una 
elevada mortalitat. No és una malaltia contagiosa, però tots els cavalls són 
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susceptibles a patir-la, pel que la vacuna resulta de gran importància. A més, en 
el ramat d’estudi s’han detectat diversos casos de ferides provocades amb un 
cable metàl·lic de pastor elèctric, pel que resulta molt important prevenir aquesta 
malaltia. 

2. La Influenza equina és una malaltia endèmica molt contagiosa. Per tal d’evitar 
brots, la vacunació és de vital importància. 

3. En cas que sigui necessari transportar als animals, es recomana també vacunar 
contra Rinoneumonitis equina. 

De les malalties considerades essencials a vacunar, es descarten: 

1. Ràbia: Es decideix no posar-la a la pauta de vacunació, ja que es recomana 
vacunar en zones endèmiques i Catalunya no ho és. Es recomanaria vacunar de 
Ràbia en el cas que algun d’aquests exemplars es transporti a alguna destinació 
endèmica. 

2. Tampoc es proposa vacunar contra Encefalomielitis equina oriental i 
occidental, ja que no és endèmica a Espanya. 

3. Virus del Nil Occidental (VNO): En la situació actual de Catalunya (absència 
de casos del VNO), només s’aconsella vacunar a cavalls que hagin de viatjar a 
zones afectades per la malaltia (Catalunya, 2018). Tot i així, es recomana tenir 
present aquesta malaltia i utilitzar mètodes de prevenció com repel·lents de 
mosquit, ja que el PNAE és una zona a on hi ha moltes aus migradores i 
aquestes en són portadores. De fet, a La Camarga Francesa va reaparèixer el 
virus l’any 2000 després de 35 anys sense la malaltia afectant a humans i a 
cavalls i es va trobar en ocells salvatges i domèstics (World Organisation For 
Animal Health [OIE], 2020); a l’octubre del 2017 es va detectar un Astor comú 
amb el virus que presentava simptomatologia clínica a Lleida; i en els anys 2018 
i 2019 es van detectar focus en èquids d’Andalusia, Extremadura i Catalunya 
(España, 2020). 

Taula 11: Patologies contra les que es recomana vacunar tenint en compte 
l’epidemiologia actual de Catalunya i el seu nom comercial. 

 Patologia Vacuna comercial 
Tètanus Fluvac T 
Influenza equina 

Si s’han de transportar... Rinoneumonia equina Duvaxyn EHV 1, 4 o 
Pneumabort k+1B 

Es vacunarà amb Fluvac T (Zoetis, Espanya) una vegada a l’any, ja que la immunitat de 
la vacuna és d’un any. 

Si es preveu que els cavalls s’han de moure de l’explotació, es recomana vacunar també 
per Rinoneumonia equina amb la marca comercial Duvaxyn EHV 1, 4 (Zoetis, Espanya) 
o amb Pneumabort k+1B (Pfizer Olot, Espanya) per prevenir l’avortament en eugues 



38 

 

gestants. La immunitat de Duvaxyn EHV 1, 4 dura 6 mesos, i la de Pneumabort k+1B 
com a mínim 6 mesos. Només s’aplicarà en casos que sigui necessari el transport dels 
animals. 

En el cas que hi hagi un brot a Catalunya d’alguna de les malalties descartades (Ràbia, 
Encefalomielitis equina oriental i occidental o Virus del Nil Occidental), es procedirà a 
vacunar contra aquella malaltia. 

Taula 12: Vacunes comercials de Ràbia, de Encefalomielitis equina oriental i occidental 
i del Virus del Nil Occidental. 

Patologia Vacuna comercial 
Ràbia Rabcav 3 TF 

Encefalomielitis equina oriental i occidental Fluvac Innovator 4 
Virus del Nil Occidental Equip WNV 

Per vacunar contra la Ràbia, es recomana utilitzar la marca comercial Rabvac 3TF (Fort 
Dodge, EEUU), la qual segons la legislació vigent a l’estat Espanyol s’ha de revacunar 
anualment. 

La vacuna Fluvac Innovator 4 (Fort Dodge Animal Health, EEUU) cobreix per 
Influenza equina, Tétanus, Encefalomielitis equina de l’Est i de l’Oest. La primera 
vegada que s’administri aquesta vacuna, s’aplicaran dues dosis d’1 ml via IM separades 
amb un interval de 4 a 8 setmanes. Revacunar anualment amb una única dosis. 

El Centre de Recerca en Sanitat Animal IRTA-CReSA està interessat en fer un 
seguiment epidemiològic de la patologia VNO als cavalls del PNAE, ja que els 
permetria obtenir informació molt útil. És un programa que porta molts anys fent-se a 
nivell de Catalunya amb aus de corral i silvestres, i també amb èquids. Els cavalls del 
PNAE són especialment interessants per aquest estudi, ja que estan en contacte directe 
amb aus migradores i residents. S’aconsella doncs, fer un seguiment epidemiològic de 
la patologia VNO amb el CReSA durant 3-5 anys i, depenent dels resultats, es decidirà 
si és necessària o no la vacunació. En el cas que ho sigui, es proposaria inocular la 
vacuna comercial Equip WNV (Zoetis, Espanya). S’ha demostrat que aquesta vacuna és 
segura i efectiva a EEUU (Ng et al., 2003), a on el número de casos declarats en cavalls 
ha anat disminuït any rere any des del brot del 2002. A part de la vacunació, també seria 
interessant complir el “Pla de vigilància de la Encefalitis de l’Oest del Nil 2019 a 
Espanya” (Espanya, 2019) i la seva guia de prevenció (Espanya, 2011a) a on es detalla 
que la profilaxis es basa en la utilització de mesures que minimitzin el risc d’exposició a 
possibles vectors en les zones d’alt risc (el PNAE ho és, ja que és una zona 
d’aiguamolls a on hi ha molta diversitat de mosquits i aus), com per exemple l’ús de 
repel·lents i/o desinfectants i la vacunació voluntària dels èquids (Catalunya, 2019b). 
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Cada vacuna exigeix unes condicions específiques d’aplicació i és molt important 
respectar-les. A continuació es detallen normes generals de vacunació (Zarzuelo, 
1988): 

- Els animals que s’han de vacunar, han d’estar en bones condicions fisiològiques 
– dietètiques - sanitàries. Pel contrari, la vacuna resultarà ineficaç. 

- No es vacunaran animals abans dels 30 dies d’edat. A ser possible, es vacunaran 
a partir dels 3-6 mesos d’edat. 

- Cada vacuna té el seu temps d’actuació i la seva duració d’immunitat. 
- Depenent de la malaltia es presenta en major freqüència en unes èpoques 

determinades, per tant, cada vacuna té una època durant la qual resulta més 
adequada la seva aplicació.  

- Contraindicacions: 
o Mai s’ha de vacunar a un animal malalt. 
o Es desaconsella vacunar eugues gestants amb vacunes mortes ni amb 

vacunes vives. 
o No vacunar en el cas que també s’administrin antibiòtics i/o corticoides. 
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4.4. Pauta de desparasitació proposada 

L’ideal seria que el PNAE realitzés un estudi coprològic anual com el presentat 
anteriorment per tal de determinar quin és l’antiparasitari més adequat per utilitzar en 
aquell moment i efectuar així, una desparasitació correcta. També es podria fer un 
anàlisis parasitològic de la orina, en el qual es recull l’orina, es centrifuga i a 
continuació es realitza el mètode directe. En cavalls, es podrien observar: 

- Microfilaries 
- Ous de Dioctophyme renale 
- Ous de Stephanurus dentatus 

En l’anàlisi que es va realitzar en aquest estudi, va sortir una càrrega mitjana molt 
elevada, de 920 hpg, quan es recomana tractar a partir de 200 hpg (Beugnet et al., 2005) 
(consultar apartat 3.4. Pauta de desparasitació actual i estat de parasitació del ramat). 
Per tant, es recomana procedir al tractament medicamentós. 

En ramaderia és freqüent utilitzar un combinat de ivermectina i prazicuantel com 
Equimax, Virbac, França, o Eqvalan Duo, Merial Laboratorios, Espanya, però és 
important recordar que estem en un Parc Natural i que l’impacte mediambiental dels 
tractaments medicamentosos que s’administrin s’ha de tenir en compte. La ivermectina 
(IVM) es metabolitza en el fetge per via oxidativa, la bilis és la seva via d’eliminació 
fonamental, pel que es detecten grans quantitats en femtes, tot i que també s’excreta per 
orina i llet (Aparicio, Paredes, González i Navarro, 2012), pel que no s’aconsella donar 
en eugues lactants. Tampoc s’aconsella administrar-ne a l’últim terç de gestació, ja que 
és un període amb molts canvis fisiològics que poden alterar l’absorció, la distribució, el 
metabolisme i l’excreció dels medicaments (García, Hernández, Soler i Pérez, 2011). 

Aquest depòsit de IVM al medi causa fitotoxicitat (la composició química del sòl 
canvia) i toxicitat a insectes copròfags que s’encarreguen del reciclatge de la matèria 
orgànica (Vokrál et al., 2019), té el mateix poder letal per paràsits que per artròpodes. 
Aquests perden la capacitat d’interactuar amb el medi ambient perquè es veuen 
alterades les seves capacitats locomotores i sensorials (Verdú et al., 2015). A més, la 
molècula d’IVM no es degrada quan surt en l’excrement del bestiar, sinó que continua 
activa durant més d’un mes després de caure al camp en femta. Per tant, els insectes 
copròfags es poden intoxicar fins a més enllà d’un mes post tractament amb IVM 
causant-los efectes sobre la reproducció, funcions biològiques i de supervivència 
(García et al., 2011). Queden afectats coleòpters, dípters copròfags (mosques, insectes 
pol·linitzadors) i cucs (que tenen un paper important en l’ecologia del sòl, fixen 
nutrients i oxigen), causant la disminució de l’espècie en el medi. 

En un estudi (Verdú et al., 2015) fet al Parc Nacional de Doñana es van delimitar zones 
a on es va tractar al bestiar amb IVM i zones a on no. Es va detectar una gran diferència 
d’activitat en la descomposició de fem en una zona i a l’altre, a la zona a on es va 
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aplicar ivermectina es va reduir l’activitat descomposadora en un 30%. Això va resultar 
de l’absència d’insectes copròfags, com per exemple els escarabats piloters, que 
provoca l’acumulació de fems al camp, i subseqüentment les pastures perden qualitat i 
això provoca una pèrdua irreparable de la biodiversitat dels ecosistemes. Les poblacions 
de fauna copròfaga ha disminuït en els últims 20-30 anys. I si es compara un sòl amb 
insectes copròfags amb un de sense, queden sense soterrar al voltant de 350 kg de 
fem/Ha i any en aquelles zones afectades per ivermectina. Això ocasiona el naixement 
de plantes molt nitròfiles, que no serveixen per la pastura. A més, s’especula de la 
possibilitat de que la ivermectina passi a la cadena tròfica i així pugui afectar a altres 
animals, com per exemple les aus insectívores, que s’alimenten d’escarabats.  

“Todo medicamento veterinario no sólo debe ser seguro con respecto al animal tratado, 
sino también para los consumidores, los usuarios y el medio ambiente” (García et al., 
2011). 

Per totes les raons esmentades anteriorment, es descarta tractar al ramat amb 
ivermectina, i es proposa fer-ho amb moxidectina (MOX) (Verdú, 2018), ja que aquesta 
resulta 6 vegades menys tòxica pels insectes copròfags que la IVM i té un efecte similar 
sobre la desparasitació. 

Un estudi (Rodríguez-Vivas et al., 2014) amb bovins va demostrar que la MOX-10% 
perdura més i té més eficàcia que la IVM-3.15%.  Això es deu a que la MOX és més 
liposoluble i s’emmagatzema principalment al greix, el que fa que aquesta lactona 
macrocíclica (LM) sigui excel·lent pel control de endo i ectoparasits. Les dues LM 
tenen molt bona eficàcia, però la MOX té efectes adversos menys greus. La MOX és 
una substància bioacumulativa i tòxica, però s’excreta durant molt menys temps (1 
setmana) que la IVM (més de 40 dies), sent així, menys lesiva pel medi ambient. 

El risc mediambiental causat pel prazicuantel (PZQ) no és preocupant, ja que s’elimina 
ràpidament (majoritàriament per via renal, però també per la bilis, el tracte 
gastrointestinal i llet). A més, no té efectes tòxics significatius (Rodríguez, de Lucas, 
San Andrés i Larrea, 2004). 

DESPARASITACIÓ INTERNA: 

Es proposa utilitzar un producte combinat de prazicuantel i moxidectina, de marca 
comercial Equest PRA-MOX (Zoetis, Espanya), ja que està indicat, entre d’altres, per 
tots els paràsits els quals se sospita que estan afectant al ramat del PNAE i també ajuda 
al control de paparres. A més, és un medicament segur per femelles reproductores, 
gestants i lactants, fet interessant pel PNAE, ja que té eugues en aquestes fases 
fisiològiques. 

El prospecte recomana desparasitar als animals amb aquest producte dues vegades a 
l’any, una a la tardor i una altra a la primavera, i de tant en tant canviar de producte per 
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tal de no crear resistències. L’inconvenient és que la resta de productes comercials 
contenen ivermectina i no seria el tractament d’elecció en el parc. A més, abans de 
tractar dues vegades a l’any estaria bé assegurar-se si és necessari mitjançant un anàlisis 
coprològic. 

Es proposa desparasitar amb Equest PRA-MOX a la tardor (si el resultat de l’anàlisi 
coprològic ha donat > 200 hpg), ja que és una de les èpoques en les que es recomana 
desparasitar amb aquest producte, i a més, també es podran desparasitar als poltres (es 
pot aplicar aquest tractament a partir del 6.5 mesos d’edat). I anar alternant amb altres 
desparasitants en funció de l’espècie paràsita que surti als coprològics, sempre tenint en 
compte el medi ambient.  

Per mantenir la baixa càrrega parasitària a la primavera, es proposa l’ús de la fitoteràpia 
tal i com es fa a les explotacions ecològiques. 

Taula 13: Plantes medicinals i les seves propietats. Extret de Fitoaromateràpia, de J. 
Tello, 2019, Espanya. 

Planta Propietats 
All (Allium sativum) Antimicrobià, antisèptic, antiviral, antiprotozoari, antifúngic, 

antihelmíntic, anticancerígen, antihepatotòxic, estimulant del 
sistema immunitari... 

Camamilla (Matricaria 
chamomilla) 

Antiinflamatòria, vermífuga, estimula el zel, antifúngica, 
antibacteriana, antipruriginosa, antiparasitària, antisèptica, 
estimulants del sistema immunitari, indicada pels trastorns 
gastrointestinals... 

Farigola (Thymus 
officinalis) 

Antiinfecciosa, estimulant immunitària, antiparasitària 
antibacteriana, antisèptica... 

Llavors de carbassa 
mòltes 

Antiparasitària, antihelmíntic, antioxidant, protector 
hepàtic... 

Rosal silvestre (Rosa 
canina) 

Purgant i estimulant de la gana. 

Pastanaga (Daucus 
carota) 

Purgant i estimulant de la gana. 

Es recomana utilitzar una barreja d’all, camamilla i farigola en forma de planta seca 
mòlta, ja que resulta més econòmic que en format d’extracte hidroalcohòlic (tintura 
mare). I també s’addicionaran a la ració llavors de carbassa mòltes. Després de la 
desparasitació, es podria combinar rosal silvestre amb pastanaga com a purgants i 
estimulants de la gana. 
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Taula 14: Dosificació de fitoteràpia (g/d) que li pertoca a un cavall en funció del seu pes 
viu. Extret de Fitoaromateràpia, de J. Tello, 2019, Espanya. 

 Plantes seques mòltes Llavors de carbassa 
Pes viu 

(kg) 
Dosificació per 

vaques (g/d) 
Dosificació per 

cavalls (g/d) 
Dosificació per 

vaques (g/d) 
Dosificació per 

cavalls (g/d) 
500 - 600 50 33.35 10 6.7 
200 - 250 30 20 
50 - 60 10 6.67 

Nota: La dosificació en cavalls representa 2/3 de la dosificació en vaques. 

Els cavalls camarguesos pesen una mitjana de 350 kg de PV, per tant, s’hauria de donar 
27 g/d/cavall de barreja de plantes (all, camamilla i farigola) i 6.7 g/d/cavall de llavors 
de carbassa mòltes durant 7-10 dies. Per un ramat de 30 cavalls, es traduiria en 1011 g/d 
(810 g/d de barreja de plantes mòltes i 201 g/d de llavors de carbassa mòltes) de 
desparasitant fitoteràpic. 

Com que els cavalls són animals molt sensibles als canvis de gust, es proposa començar 
el tractament amb la meitat de la dosis (505.5 g/d) durant els dos primers dies perquè es 
vagin acostumant. A partir del 3r dia, administrar la dosis sencera (1011 g/d) fins al dia 
10. 

DESPARASITACIÓ EXTERNA: 

Els principals ectoparàsits que afecten als cavalls son les mosques, els polls, els àcars, 
els mosquits, les paparres i els culicoides. A part de les molèsties que ocasionen als 
animals també poden transmetre patologies, com infeccions bacterianes (mosques), la 
Febre del Nil Occidental (mosquits), o malalties transmeses per paparres com la 
piroplasmosis, anaplasmosis o la malaltia de Lyme. S’aconsella al parc instaurar 
mesures profilàctiques i administrar repel·lents externs als cavalls per tal de disminuir 
les afectacions. 

Alguns exemples de repel·lents externs comercials serien el Tri-tec o Endure. També es 
podria formular un repel·lent fitoteràpic. La fitoteràpia proposada en la desparasitació 
interna ajudaria a la prevenció d’ectoparàsits, ja que les plantes proposades (Taula 13) 
tenen propietats favorables. S’utilitza molt l’all via oral (barrejat al pinso), ja que la 
ingestió d’aquest fa que els cavalls desprenguin una olor que repèl els mosquits, però 
seria bo complementar-ho amb una formulació tòpica. En aquests casos és típic utilitzar 
fitoteràpia en forma d’oli essencial. Les plantes que se solen utilitzar són: Citronel·la, 
farigola, romaní, alfàbrega, orenga, oli de neem (García Romero, 2008). 

En general, la fitoteràpia en forma de planta seca o llavors és molt econòmica. Els olis 
essencials són més cars, però s’ha de tenir en compte que són productes altament 
concentrats i la quantitat a addicionar a la formulació és molt petita. 
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La profilaxis es basa en instaurar mesures higièniques a totes les zones a on es poden 
produir infestacions a animals. El que es pretén és millorar les circumstàncies 
ambientals adverses que afavoreixen la presència de malalties parasitàries reforçant 
també la immunitat dels animals en qüestió i evitar la parasitosis en els individus sans 
(Borchert, 1975).  

Taula 15: Mesures higièniques per prevenir la infestació parasitària. 

Fer rotacions dels camps freqüentment.  
Evitar que el ramat pasturi en zones contaminades.  
Fer rotacions de pastures amb les diferents espècies ramaderes que hi ha al PNAE 
(Arias, 2013). 

 

En el trajecte de canvi de closa, evitar que mengin de les cunetes dels camins. Si és 
necessari, posar morrions. 

 

No sobreexplotar pastures.  
Evitar que el ramat begui de zones contaminades.  
Mantenir la zona d’estabulació sense excrements.  
Recollir les femtes parasitades i les eliminades després d’un tractament 
medicamentós. D’aquesta forma també es reduiria el depòsit de residus 
medicamentosos al PNAE. 

 

Si un membre del ramat té una patologia i necessita tractament medicamentós, és 
important reforçar el seu estatus immunitari. Es mantindrà separat del grup fins que 
acabi el tractament, se li reforçarà l’alimentació i es mantindrà la zona a on està neta 
(s’aconsella l’estabulació). 

 

En èpoques en les que disminueix l’aliment disponible, suplementar aliment. Si els 
animals passen gana, es produeix una intensa reducció de la seva capacitat de 
resistència, ocasionant infeccions parasitàries a la primavera següent. 

 

Subministrar aigua fresca als animals.  
Fer un anàlisi coprològic anual per tal de determinar si cal o no desparasitar-los amb 
tractament medicamentós. En el cas de tractar, fer un segon anàlisi coprològic una 
vegada finalitzat el tractament per veure la seva eficiència i si és necessari repetir el 
tractament o no. 

 

En eugues lactants: 
- Assegurar una bona alimentació de les mares lactants significa reforçar el 

sistema immunitari dels animals joves davant les parasitosis. 

 

- Netejar el mugró de la mare i la pell circumdant amb aigua i sabó. 
- Separar les mares i els poltres de la resta del ramat. 

 
 

Nous animals introduïts al ramat: 
Aïllar-los i fer anàlisis coprològic dels mateixos. Si els resultats són positius, no 
ajuntar-los encara amb el grup i realitzar tractament medicamentós.  

 

Trasllat d’animals: 
Fer un anàlisi coprològic abans i després de transportar-los. 

 

Nota: En verd, aspectes que el PNAE compleix. En vermell, aspectes que no compleix i 
s’haurien de millorar. 
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4.5. Com actuar davant les lesions presents a zona perineal i 
periocular?  

Per tal d’arribar a un diagnòstic definitiu, és necessari fer un estudi microscòpic de les 
lesions en qüestió. Un dels objectius d’aquest treball era aquest, però no s’ha pogut dur 
a terme per la situació de semillibertat del ramat i per falta de permís per part del parc. 
Es recomana al PNAE que faci els estudis pertinents per tal de diagnosticar 
empíricament les lesions. 

Es procedeix a detallar l’estudi que s’hauria de fer de forma teòrica: 

1. Reunir el ramat i fer-lo passar per la màniga de maneig per tal de poder 
manipular a cada exemplar afectat de forma segura tan per l’animal com 
pel personal. 

2. Seleccionar les lesions a mostrejar. És convenient que siguin lesions 
sòlides, sense àrees de formació 
cística o suggestives de necrosi, 
ulcerades o amb complicacions 
secundàries. 

3. Després de la correcta desinfecció i 
asèpsia de la zona a mostrejar, es 
procedirà a la toma del material per 
fer aspiració amb agulla fina, 
seguint recomanacions de Cowell i 
Tyler (2013).  

La citologia per aspiració (Figura 55) consisteix en 
aspirar el contingut cel·lular realitzant pressió 
negativa amb una xeringa. Per dipositar el material 
en un portaobjectes, s’omplirà una xeringa d’aire, 
es muntarà l’agulla i es procedirà a pressionar 
l’èmbol per tal que la mostra caigui al 

portaobjectes. A continuació es fixarà i s’observarà 
al microscopi per tal de diferenciar les cèl·lules 
presents.  

TROBALLES DURANT L’OBSERVACIÓ AL MICROSCOPI (Smith, 2010) 

Les principals característiques dels melanomes a l’examen microscòpic d’aspirats són 
les següents (Figura 56): 

- Cel·lularitat moderada. 
- La majoria de les cèl·lules es troben de forma individualitzada, però també es 

poden trobar petits grups o agregats cel·lulars. 

Figura 55: Citologia per aspiració. Extret de 
“Diagnostic cytology and hematology of the 
horse”, de (Cowell & Tyler, 2013, p. 4). 
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- Les cèl·lules poden ser molt 
pleomòrfiques. Rodones, 
ovalades, estrellades o 
poligonals. 

- El citoplasma normalment conté 
grànuls de pigments de color 
marró fosc a negre o verd 
segons la tinció. 

- En algunes cèl·lules els grànuls 
són densos i foscos, en altres 
cèl·lules estan absents (formes 
amelanòtiques). 

- Sovint es pot veure un abundant 
pigment negre provinent de cèl·lules trencades. 

L’anàlisi citològic no sempre és resolutiu per diferenciar si els melanomes presents son 
benignes o malignes degut al polimorfisme que poden mostrar els melanòcits 
neoplàsics, però els cavalls de capa torda solen presentar melanomes benignes de clínica 
lleu (Smith, 2010). Seria interessant que el PNAE fes els estudis pertinents per 
confirmar la benignitat de les lesions neoplàsiques presents en el seu ramat.  

OPCIONS DE TRACTAMENT:   

Els melanomes normalment es poden tractar mitjançant cirurgia, crioteràpia, 
radiofreqüència, quimioteràpia  i/o electroquimioteràpia (Garza, 2015). 

Extirpació quirúrgica: 

La teràpia d’elecció. S’aconsella reseccionar totes les lesions dèrmiques de fàcil 
extracció. Si hi ha suficient teixit disponible, s’hauria d’eliminar el melanoma i un 
marge circumdant d’entre 0.5 i 1 cm de diàmetre. La quimioteràpia local els afecta 
mínimament, però es pot fer servir per a disminuir la seva mida (Hewes i Sullins, 2009). 

Teràpia complementària: 

1. Excisió amb CO2 làser: Promou la coagulació de la sang i dels vasos limfàtics. 
El làser penetra fins a 0.2 mm de la superfície del teixit, les cèl·lules de la zona 
absorbeixen l’energia làser i les cèl·lules tumorals es destrueixen (Hewes i 
Sullins, 2009). 

2. Crioteràpia: Es tracta fins a 1 cm de diàmetre circumdant a la lesió per prevenir 
la recurrència del tumor. És una teràpia molt bona per lesions tumorals en 
estadis inicials. Hi ha moltes complicacions post-tractament (Hewes i Sullins, 
2009). 

Figura 56: Citologia d’un melanoma. Extret de 
“Diagnostic cytology and hematology of the horse”, de 
R.L. Cowell i R.D. Tyler, 2013, p. 38. 
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3. Hipertèrmia: El creixement tumoral es veu afectat perquè les cèl·lules 
canceroses són més sensibles al calor que les cèl·lules normals. La limitació és 
que només es poden tractar focus de com a màxim 1 cm de diàmetre (Hewes i 
Sullins, 2009). 

4. Immunoteràpia: Per cavalls amb múltiples masses o en llocs difícils de tractar, 
s’han provat de fer vacunes a partir de petits trossos de tumor extirpat per 
permetre el reconeixement tumor - antígen. Ha sigut eficaç en alguns casos 
individuals, però no de forma generalitzada (Hewes i Sullins, 2009). 

5. Estimulació immunològica amb IL-12 intratumoral: S’indueix la regressió de 
la massa tumoral, inclús la desaparició completa. No hi ha reaccions adverses 
(Garza, 2015). 

6. Vacuna d’ADN de plàsmid que codifica una proteïna de Streptococcus 
pyogenes EMM55 intratumoral: Injectar 1 cop al mes amb una dosis de 300 
mg. Demostra la reducció de la mida de les lesions injectades, però també la 
reducció d’aquelles que no es van tractar. S’associa a un augment de la resposta 
d’anticossos antimelanoma IgG, el que es tradueix en que una inducció de la 
resposta antimelanoma eficaç seria un bon tractament del melanoma en equins. 
(Garza, 2015). 

7. Quimioteràpia intralesional: La més usada en cavalls és el cisplatí 
intralesional, pot ser en suspensió injectable o en bandes absorbibles. 

o Injecció tumoral: La solució (3.3 mg cisplatí/ml) conté 10 mg de cisplatí, 
1 ml de solució salina estèril i 2 ml de d’oli de sèsam mèdic. S’injecta 1 
mg de cisplatí per cada 1 cm3 de teixit. Les injeccions s’han de repetir 
cada 2 setmanes en un total de 4 tractaments. Si s’ha realitzat resecció 
quirúrgica, la primera injecció es farà després d’aquesta. Un estudi 
demostra el 81% de la resolució dels tumors (Théon et al., 2007). 

o Bandes absorbibles: Per implantar-les, és necessari que el tumor mesuri 
més de 1.5 cm. S’implanten mitjançant incisions a la pell circumdant, a 
la base del tumor o al teixit subcutani, i es cusen amb sutura absorbible 
amb intervals de 1.5 cm. En àrees a on hi ha poc teixit, per exemple les 
parpelles, s’aconsella tallar per la meitat les bandes i col·locar-les a una 
distància de 3 cm per evitar el despreniment del teixit. Les bandes 
alliberen cisplatí durant 30 dies. En melanomes normalment és suficient 
amb un tractament. La taxa d’èxit en melanomes és del 93%. Les 
avantatges de les bandes envers les injeccions és la facilitat del maneig i 
que el tractament és més curt i menys freqüent. 

8. També hi ha estudis que mostren l’eficàcia de la cimetidina, impedint la 
progressió dels melanomes i la possibilitat de disminuir la mida i el número de 
melanomes en un 50-90% (Goetz, Oglivie, Keegan i Johnson, 1990). Però altres 
estudis esmenen que el tractament amb cimetidina no és efectiu (Hewes i 
Sullins, 2009). 
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Totes les tècniques mencionades son eficaces, però s’ha de tenir en compte que amb el 
temps, els melanomes tornen a augmentar de mida. Falta recerca per millorar els 
tractaments actuals contra els melanomes. 

Amb la informació anterior, es conclou que la millor proposta de tractament per les 
lesions del ramat equí del PNAE: 

1. Controlar el creixement i/o aparició de tumors a cada individu en els controls 
sanitaris semestrals. 

2. Si es detecta alguna lesió compatible amb melanoma, extirpar quirúrgicament 
eliminant el màxim de teixit circumdant (entre 0.5 i 1 cm). 

3. En el cas que s’hagi pogut reseccionar tot el teixit necessari, es donarà per 
finalitzat el tractament i es revisarà la lesió al pròxim control sanitari. 

4. En el cas de que no s’hagi pogut eliminar tot el teixit circumdant, es procedirà a 
la teràpia complementària amb injeccions de cisplatí intratumoral (si la lesió és 
més petita de 1.5 cm) o amb bandes absorbibles de cisplatí (si la lesió és igual o 
més gran a 1.5 cm), ja que es creu la opció més viable pel parc. La resta de 
teràpies es descarten per provocar complicacions post tractament, per eficàcia 
dubtosa, per falta de recursos o per qüestions econòmiques. 

A part de la teràpia clínica també es proposa al PNAE enjovenir al ramat, eliminant del 
grup aquells exemplars majors de 15 anys, ja que el 80% dels cavalls tords majors de 15 
anys presenten melanomes (Garza, 2015). Els cavalls descartats, es podrien vendre a 
escorxadors, particulars o es podrien utilitzar per desforestar altres àrees forestals. 
D’aquesta manera, es reduiria la incidència de lesions tumorals en el ramat i el parc 
tindria menys costos veterinaris per tractar-les. 
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4.6. Altres aspectes sanitaris a controlar 

REVISIÓ BUCAL: 

És important realitzar exàmens periòdics 
de la cavitat oral per tal de prevenir futures 
patologies i efectuar tractaments de 
manteniment. Es recomana revisar la boca 
durant l’exploració física. Si es detecta 
alguna anomalia, fer una revisió més 
exhausta i aplicar el tractament necessari. 
A part, s’avisarà al veterinari en qualsevol 
moment si es detecta algun símptoma 
compatible amb malaltia bucal. Les 
patologies associades a desordres bucals 

són: 

 Sobrecreixement dental (puntes 
d’esmalt): És la més comuna. 

 Anormalitats del desgast 
 Malaltia periodontal 
 Càries dentals 
 Malaltia pulpar 
 Tumors 

ESTAT DE LES PEÜLLES: 

Seria ideal que a cada control sanitari s’aprofités per rentar les peülles de cada individu i 
valorar l’estat d’aquestes. Es té en compte, però, que es tracta d’un ramat en 
semillibertat i que pot ser complicat la manipulació. D’aquí rau la importància de 
treballar el contacte humà – cavall, per facilitar el maneig necessari d’aquests. Una bona 
tècnica és la del “Imprinting Training”, que consisteix en manipular els poltres des del 
primer dia de vida per tal que s’acostumin a l’home i es faciliti el seu maneig en un 
futur (Miller, 2012). 

Si es detecta sobrecreixement, serà necessari contactar amb un ferrador per tal de 
retallar els cascs correctament. 

Els cavalls camarguesos destaquen per ser més robustos i tenir els cascs més durs que 
altres races equines, però a continuació es detallen algunes patologies que podrien 
afectar als cascs per tenir-les presents: 

 Cascs secs i esquerdats 
 Laminitis 
 Candidiasis 
 Síndrome Navicular 
 Abscessos 

  

Figura 57: Exploració bucal amb obreboques. Extret 
de “Abrebocas tipo Hausmann el cual cubre los 
incisivos y permite mantener la boca abierta y 
examinar premolares y molares”, Dixon. 
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4.7. Aspectes de maneig a millorar 

Fent aquest estudi s’ha pogut observar que els cavalls no estan acostumats a la 
manipulació. La major part del ramat no deixa que l’home s’aproximi. Aquest és un fet 
important de canviar en el maneig. Es considera que com a mínim s’hauria de poder 
posar la cabeçada i manipular-los les extremitats sense que comportés cap problema. 
També és important habituar al ramat a entrar a l’estable de la Closa del Puig per tal de 
tancar-los si resulta necessari sense implicar estrés als animals. Per aconseguir això,  es 
podria posar pinso a l’estable cada dia perquè s’acostumin i ho vegin com un lloc segur. 

Si els cavalls estiguessin acostumats a aquest mínim maneig, facilitaria molt la tasca del 
personal que treballa amb ells (brigada de manteniment, ramader i veterinari). Es 
proposa doncs, començar un procés de condicionament del ramat per arribar a aquests 
objectius. 

Ara per ara, però, el ramat no està acostumat a cap tipus de manipulació i si algun 
exemplar es lesiona o té alguna patologia se l’ha de poder atendre igualment. A 
continuació es detallen alguns consells per tal de portar un millor maneig en aquests 
casos. 

 Canviar el ramat a una closa seca i de poques dimensions, com per exemple la 
Closa de la Cigala (actualment ja es fa) o delimitar la zona seca de la Closa del 
Puig i tancar-los a l’estable. 

 Si s’ha de sedar algun animal, es pot fer amb sarbatana o pistola de dards. Es 
recomana utilitzar les següents combinacions de fàrmacs en eugues no gestants 
ni lactants: 

o Somnipron1 (Detomidina) 0.012 mg/kg IM. Després de 5 minuts, 
Torbugesic2 (Butorfanol) 0.025 mg/kg IM. 

o Domosedan3 (Hidroclorur de detomidina) 10 µg/kg IM. Després de 5 
minuts, Torbugesic (Butorfanol) 10-20 µg/kg IM. 

En eugues gestants (1r i 2n terç) i lactants: 
o Xilagesic4 (Xilacina) a la dosis màxima (0.3 mg/kg) IV. L’inconvenient 

d’aquest fàrmac és que en cavalls és necessari administrar-lo IV i això 
pot resultar difícil en el cas del ramat del PNAE.  

 

 

 

 

 

1, 3 i 4: No usar durant l’últim terç de la gestació. 
2: No es recomana utilitzar durant la gestació i la lactància. 
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5. Resum del maneig sanitari proposat 

Taula 16: Resum del calendari sanitari pel PNAE. 

Control Veterinari Tardor  
(setembre/octubre) 

Control Veterinari Primavera 
(març/abril) 

Exploració física 
Control epidemiològic del VNO (CReSA)  
Anàlisi coprològic  
Desparasitació interna Desparasitació interna i externa 
Vacunar amb Fluvac T  
Si s’han de transportar animals, vacunar amb Duvaxyn EHV 1, 4 o Pneumabort k+1B 
depenent de la fase fisiològica en la que estigui l’animal. 

Control del creixement/aparició de lesions tumorals i tractament 

Exploració física: 

Es basa en realitzar un examen físic general de cada individu del ramat (Annex 4). En 
aquest examen també s’inclouran les revisions bucals i l’estat de les peülles. 

En cas que es detecti sobrecreixement dental a algun dels cavalls, es procedirà a fer el 
llimat corresponent. Si es detecta un mal estat de les peülles, el retall corresponent. 

 Cost Exploració física ......................................................... 30 € / cavall 

 Cost Revisió bucal .............................................................. 30 € / cavall 

 Cost llimat dental ....................................................................... 75 € 

 Cost retall peülles ............................................................. 30 - 40 € / cavall 

Control epidemiològic del VNO (CReSA): 

Es proposa al PNAE fer un estudi epidemiològic sobre el VNO conjuntament amb 
CReSA durant 3-5 anys per tal d’obtenir informació de la incidència d’aquesta malaltia 
a la zona i per valorar si és necessària o no la vacunació contra aquesta. 

No hi hauria cost pel parc, ja que és un programa de vigilància epidemiològica de la 
Generalitat. 

Anàlisi coprològic: 

Es recomana fer un anàlisi coprològic anual per tal de considerar la necessitat de 
desparasitar o no i quin seria el producte més adequat segons els paràsits que es 
detectin.  

 Cost ............................................................................................ 10 € 
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Desparasitació interna (tardor): 

Segons els resultats de l’estudi coprològic i tenint en compte el medi ambient, es 
proposa desparasitar amb el producte comercial Equest PRA-MOX. Per tal de no crear 
resistències, es recomana anar canviant de producte comercial i alternar-ho amb altres 
mètodes de desparasitació com la fitoteràpia. 

 Cost ............................................................................... 16.96€ + IVA/envàs 

Desparasitació interna (primavera): 

Per desparasitar a la primavera es proposa l’ús de la fitoteràpia amb una barreja de 
plantes medicinals (all, camamilla, farigola) i llavors de carbassa. 

Taula 17: Tractament fitoteràpic per la desparasitació interna de primavera. 
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Plantes seques 
mòltes 
(g/d/ramat) 

405 405 810 810 810 810 810 810 810 810 

Llavors de 
carbassa mòltes 
(g/d/ramat) 

100.5 100.5 201 201 201 201 201 201 201 201 

Total 
(g/d/ramat) 

505.5  505.5  1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 

 Cost ..........................................................Variable en funció del mercat, econòmic. 

Desparasitació externa (primavera): 

Repel·lents comercials: Tri-tec o Endure 

Repel·lent fitoteràpic: La desparasitació interna fitoteràpica ajudarà. Però també es 
proposa l’addició d’all a la ració i complementar-ho amb una formulació tòpica (olis 
essencials). 

 Cost Tri-tec ................................................................ 49.98 €/envàs de 946 ml 

 Cost Endure ................................................................ 54.50 €/envàs de 946 ml 

 Cost fitoteràpia ................................................. Variable depenent de la formulació. 

Per exemple, l’oli essencial de neem té un cost de 19.95 €/500 ml, resultant més 
econòmic que els repel·lents comercials, mentre que el de citronel·la té un cost de 58.7 
€/500 ml, resultant més car. 



53 

 

Pauta de vacunació: 

Vacunar contra el Tètanus i la Influenza equina amb el producte comercial Fluvac T. 

Si s’han de transportar animals, vacunar també contra Rinoneumonia equina amb 
Duvaxyn EHV 1, 4 o Pneumabort k+1B. 

 Cost Fluvac T ...................................................................... 30 € / cavall 

 Cost Duvaxyn EHV 1, 4 ................................... 133.75 € / 10 dosis (preu comercial) 

 Cost Pneumabort k+1B ....................................................... 50 € / cavall 

Control del creixement/aparició de lesions tumorals i tractament: 

Controlar el creixement de tumors de cada individu en els controls sanitaris semestrals. 

Si es detecta alguna lesió compatible amb melanoma, extirpar quirúrgicament eliminant 
el màxim de teixit circumdant (entre 0.5 i 1 cm). 

En el cas que s’hagi pogut reseccionar tot el teixit necessari, es donarà per finalitzat el 
tractament i es revisarà la lesió al pròxim control sanitari. 

En el cas de que no s’hagi pogut eliminar tot el teixit circumdant, es procedirà a la 
teràpia complementària amb injeccions de cisplatí intratumoral (si la lesió és més petita 
de 1.5 cm) o amb bandes absorbibles de cisplatí (si la lesió és igual o més gran a 1.5 
cm), ja que es creu la opció més viable pel parc.  

 Cost resecció .................................................................... 40 – 120 € / hora 

 Cost injeccions de cisplatí intratumoral ..................................... 80 € 

 Cost bandes absorbibles de cisplatí ........................................... 120 € 
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6. Conclusions 

CLÍNICA: 

Fa cinc anys que el ramat no rep cap inspecció clínica. 

1. Durant l’estudi han mort dues eugues. D’una d’elles se’n portava un seguiment: 
Presentava coixesa, caquèxia i varis melanomes de grans dimensions a la zona 
perineal i periocular. De l’altre no es portava un seguiment i es desconeix quin 
exemplar era, el ramader també ho desconeix. 

2. Una euga presentava coixesa greu (peülla de l’EAD molt llarga i deformada), 
caquèxia, dolor, incapacitat de moviment.  

3. Varis animals del ramat presenten una CC baixa, coixeses i melanomes. 
4. Durant l’estudi s’ha detectat que una euga i un poltre es van enganxar extremitats 

amb el cable metàl·lic del pastor elèctric del tancat, fent-se greus ferides. 

Cap d’aquests casos s’ha diagnosticat ni tractat amb èxit. 

Es recomana que un veterinari especialista en cavalls atengui els casos concrets i faci un 
control rutinari semestral a on s’avaluï:  

 Exploració física: paràmetres físics generals com la CC, creixement o 
aparició de melanomes, coixeses, estat de les peülles... 

 Vacunació i desparasitació 
 Presa de mostres 
 Ecografia de gestació, si fos necessari. 
 Diagnòstic, pronòstic i proposta de tractament i seguiment de casos. 

VACUNACIÓ: 

5. Degut a que el ramat es troba en règim de semillibertat, es creu que la medicina 
preventiva és una eina imprescindible de gestió. El fet que varis exemplars 
s’hagin enganxat amb el filat de ferro i no estiguin vacunats contra el tètanus, és 
arriscat i fàcil de sol·lucionar. Tenint en compte la contagiositat de malalties 
endèmiques a la zona, es proposa vacunar anualment contra tètanus i Influenza 
equina. Si fos necessari el transport d’algun exemplar també vacunar contra 
Rinopneumonitis equina. 

DESPARASITACIÓ: 

6. Després de cinc anys de no desparasitar el ramat, presenten una alta càrrega 
parasitària (n:5, x: 920 hpg), que com a mínim s’ha comprovat que els provoca 
prurit anal. Els paràsits trobats son: nemàtodes (Oxyuris equi, Strongylus axei, 
Strongylus sp., Trichonema/Ciatostoma) i protozous (Eimeria sp.). S’aconsella 
realitzar un examen coprològic anual i si es detecten més de 200 hpg, 
desparasitar a la tardor amb prazicuantel i moxidectina i a la primavera fer un 
recordatori amb fitoteràpia. 

7. Com a mesura preventiva s’aconsella tenir present l’existència d’ectoparàsits 
com a possibles vectors de malalties (paparres, tàbacs o mosquits) i  l’existència 
de diversos tractaments contra aquests, si fos necessari. Ens podria ajudar a 
discernir la seva necessitat la realització d’estudis epidemiològics de la malaltia 
del VNO.  
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PROPOSTES D’INVESTIGACIONS FUTURES: 

8. Degut a la localització del ramat on hi conflueixen aus migradores i mosquits, es 
proposa que el ramat entri a formar part del programa epidemiològic de 
seguiment de la malaltia zoonòtica del VNO. 

9. Per a millorar el maneig dels animals, així com millorar el seu benestar animal, 
es proposa realitzar estudis etològics amb l’objectiu de tenir més coneixement 
sobre la utilització d’espais i la interrelació entre exemplars. Aquesta informació 
seria de gran ajuda si es requerís fer canvis grupals o d’infraestructures. 

10. Ja que el ramat del PNAE i la seva gestió és la més antiga de Catalunya amb una 
llarga trajectòria  i  experiència, es proposa participar activament en el “Manual 
de gestió dels ramats de cavalls de la Camarga a Catalunya”. L’establiment d’una 
xarxa de comunicació entre parcs i la creació d’un espai de treball de ben segur 
donaria lloc a un enriquiment mutu.   
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Annex 1 

 

- A quina zona en concret teniu els cavalls? És la única zona a on hi ha Cavalls de 
la Camarga introduïts?  

- Qui tracta amb ells al dia a dia? La brigada de manteniment? Voluntaris?  
- D’on venen els vostres cavalls?  
- Exactament, quants cavalls teniu i amb quina finalitat? (control de vegetació, 

reproducció...)  
- Quina normativa seguiu?  
- Com identifiqueu legalment als cavalls?  
- Els cavalls tenen alguna fitxa individual de seguiment? (edat, sexe, procedència, 

fitxa sanitària...)  
- Es fa algun tipus de control veterinari? Cada quan? Vacunació? Desparasitació? 
- Els cavalls tords tenen predisposició genètica a tenir melanomes (tumoracions a 

la pell). Tens constància de que algun exemplar vostre en tingui? Si és així, com 
els heu identificat i tractat?  

- Hi ha altres zones de Catalunya on també tenen aquesta raça introduïda. 
Compartiu coneixement sobre el maneig d’aquests?  

- Hi ha coses de la gestió que canviaries, milloraries o inquietuds? Alguna cosa 
que creus que seria interessant a tenir en compte per a fer el meu estudi? 
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Annex 2 

 

 

 



63 

 

Annex 3 

Classificació de la condició corporal. Extret de “Code  of practice for the 
welfare of horses, ponies, donkeys and their hybrids”, de Broadhurst, 
2017, British Horse Council, 3, p. 20. 

Escala de dolor “Horse Grimace Scale (HGS)”. Extret de  “Development of 
the Horse Grimace Scale (HGS) as a pain assessment tool in horses 
undergoing routine castration”, de Dalla Costa et al., 2014, Plos One,  9 (3), 
p. 5 
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Annex 4 

Veterinari/a: 
Data: Hora: 
 
Responsable dels animals: Telèfon: 
Població: CP: 
 
Pacient: 
Nom: Codi d’identificació: 
Espècie: Equina Raça: Cavall de la Camarga 
Sexe: Castrat:  SI   /  NO Edat: Aptitud: 
Pes: Pelatge: Tord Assegurança: 
 
Exploració: 
Motiu de la visita: 
Data: Hora: 
Temperatura  
F. Cardíaca  
F. Respiratòria  
Actitud  
Mucoses  
TRC  
Hidratació  
Pols  
Pols digital  
Hematòcrit  
Proteïnes  
Ulls  
Estat bucal  
Presència de dolor  
Gana  
Motilitat intestinal  
Reflux  
Fluids  
Orina  
Femtes  
CC  
Estat de les peülles  
Presència de lesions 
tumorals 

Si  /  No 
Localització: 

Observacions: 
 
 
 
 


