RODA DE PREMSA
· Avui, 27 d’octubre de 2003, s’ha rebut confirmació analítica del
MAPA (laboratori nacional de referència) de la positivitat de la
“llengua blava” en una explotació ovina de Menorca, en el terme de
Sant Lluís.
Des del coneixement de l’existència de nous focs de “llengua blava” en la
mediterrània oriental i el Nord d’Àfrica, la Conselleria d’Agricultura del Govern
de les Illes Balear i el Departament d’Economia del Consell Insular de
Menorca, han transmès aquesta informació a totes les entitats relacionades amb
el sector agrari (OPAS, ADS, Associacions, etcètera ) i ho han posat en
coneixement de la ciutadania a través dels diversos mitjans de comunicació.
Per aquest motiu, seguint la normativa europea i estatal de referència, el Govern
de les Illes Balears ha realitzat la declaració oficial corresponent.
Alhora, des del primer moment, la conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern
Balear ha posat en marxa tota una sèrie de mesures de prevenció, protecció i
desinsecció (campanya de distribució de desinfectants gratuïts).
Tot i amb això, existeix una gran dificultat de control quan la malatia és
transmet per un vector (mosquit) i mai es pot assegurar la seva
protecció total. No obstant, amb les dades amb les que contam en
aquests moments i a l’espera de noves analítiques, no es coneixen més
focs.

Què és la llengua blava?
La llengua Blava és una malatia del bestiar produïda per un virus (família
Reoviriad gèmnera Orbivirus)
A qui afecta?
Afecta al Bestiar Oví (emmalalteix). Els altres remugants són protectors però

no emmalelteixen.

Per tant, queda clar que :
· No afecta a la resta d’animals
· No afecta a les persones
· No es transmet pel consum de carn
Com és transmet?
La transmisió d’aquesta malaltia es produeix per picades de moscards
(Culicoides) infectats.
Com hi hem de fer front?
· En les despendències ramaderes:
· Retirar i tractar els fems (exposar-los al sol, mesclar-los amb superfosfat
de calç).
· Netejar els locals
· Tractar els locals amb un insecticida ( millor en pols)
· Als animals:
· Aplicar sobre els remugants ( oví, cabrum i boví), insecticides
repel·lents ( piretrines de llarga duració).
· Si és possible recollir els animals a la posta de sol (les hores de fosca
són les que aprofiten preferentment per picar els moscards)

1.- CRONOLOGIA
· El passat dijous 16 d’octubre de 2003, en els serveis veterinaris
oficials es va rebre informació de la detecció en una explotació ovina
de Menorca de certs símptomes no específics, però amb certa

similitud amb els de la “llengua blava”.
· Immediatament es van adoptar les mesures d’immobilització corresponents
i es procedí a realitzar un reconeixement sistemàtic clínic a 17 explotacions
ovines localitzades als voltants de l’explotació afectada, sense detectar cap
símptoma més.
· El mateix 16 d’octubre es prengueren mostres, en l’explotació
afectada, que van ésser remeses a l’IBABSA (laboratori oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears). Donat que els resultats obtinguts
no eren del tot concloents, es varen enviar les mostres al laboratori
nacional de referència, el qual ha confirmat la positivitat de “ Llengua
Blava”.
2.- MESURES
Seguint els preceptes de la normativa, la Conselleria d’Agricultura del Govern
de les Illes Balears en col·laboració amb el Departament d’Economia del
Consell Insular de Menorca han de prendre les següents mesures:
1. Suspensió del moviment de remugants cap a la Península i cap a
altres països des de les Illes Balears.
2. Suspensió cautelar i temporal dels moviments per vida (?) de
remugants ( boví, oví i caprí) dins de l’illa de Menorca i des de l’illa
de Menorca cap a la resta d’illes de les Balears fins a conèixer
l’evolució i difusió de la malaltia. Permetre, no obstant, els moviments
cap a l’escorxador.
3. En el cas de moviments d’equins i, donat l’important paper que juga en la
vehiculació del vector ( mosquit), s’hauran de desisectar els vehicles de
transport i esquitxar els animals amb repel·lent de llarga duració.
3.- ACTUACIONS

La Conselleria d’Agricultura del Govern de les Illes Balears en col·laboració
amb el Departament d’Economia del Consell Insular de Menorca de la
manera més ràpida possible duran a terme les següents actuacions:
1. Es procedirà a determinar si existeix difusió del virus, a la resta
d’explotacions de l’Illa de Mallorca i de Menorca, mitjançant les
analítiques pertinents, en col·laboració amb els reforços humans i
tècnics sol·licitats al MAPA.
2. Així mateix, i essent conscients de la vital importància que té, per al sector
lleter i carni de Menorca, la venda de vedells a l’exterior i les
conseqüències econòmiques que és van derivar del brot que van patir les
Illes Balears l’any 2000, es proposarà al MAPA la possibilitat d’aplicar
les mesures excepcionals de recolzament al mercat carni previstes
pel Reglament Comunitari davant casos “ de Epizotías”, d’acord al
que preveu el Tractat de Roma.
3. Si resulta necessari es sol·licitarà al MAPA que demani a la Comisió
l’adopció de mesures excepcionals de recolzament al mercat, tenint en
compte les restriccions a la lliure circulació que van resultar de l’aplicació
de mesures destinades a combatre la propagació de la “llengua Blava”.

