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Col·laborant en la jornada sobre
“Escuat en porcí” de GSP i DARP

El Sopar de Sant Francesc se celebrarà el divendres 5 d’octubre al Palau de Margalef

Presents a la Fira UdL Treball
2018 de la Universitat de Lleida 

Atorgant una beca pel Màster
Sanitat i Producció Porcina

Organitzant la xerrada sobre l’ús
dels antimicrobians en ramaderia

Creant un curs pràctic d’ecografia
pulmonar amb vedelles

Informant sobre l’assecat selectiu
en explotacions amb Boehringer

Presents a les orles de la primera
promoció del doble grau

Portant la conferència d’Arturo
Anadón sobre antimicrobians

Acollint jornades d’empreses de
renom com Purina i Heel

En acció constant





Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida 3

EDITA: Col·legi Oficial de Veterinaris
C/ Canonge Brugulat, 7, pral. 25003 LLEIDA Tel. 973 27 95 18 Fax 973 27 82 16 www.covll.cat

REDACCIÓ, CORRECCIÓ, FOTOGRAFIA I DISSENY:

C/ Alcalde Sol, 6. 1r. 2a.
25003 Lleida. Tel. 615 98 40 09. itaca@agenciaitaca.com

Dipòsit legal: L-1242-1994

La revista Veterinaris de Lleida
no comparteix necessàriament
ni es fa responsable dels articles
i opinions redactats pels seus
col·laboradors.

Reptes
Aquest mes de juny han completat els seus estudis els alumnes de la històrica primera promoció del Doble
Grau de Veterinària i Producció Animal que imparteix la UdL, una fita que celebrem des de la junta del
Col·legi de Veterinaris de Lleida. Aprofitem l’avinentesa per felicitar aquests alumnes i donar-los la benvin-
guda a la professió que ens uneix com a col·lectiu.
Una benvinguda que va acompanyada dels nostres millors desitjos per tal que aquests nous companys es
puguin incorporar el més aviat possible al món laboral, i que, quan ho facin, treballin sempre posant pel
davant els valors i la il·lusió que vam veure en ells el dia de la seva graduació. També volem recordar-los,
d’una banda, el respecte que mereix la nostra professió, tant a nivell particular com col·lectiu, i de l’altra,
el valor de la nostra signatura com a veterinaris.
No cal dir que hi ha un ampli ventall de sortides que ofereix el grau de veterinària, i estem segurs que, a
més, en un futur no massa llunyà s’obriran nous camins que ara ens semblen anecdòtics, com la utilització
dels insectes per a l’alimentació o tots aquells relacionats amb el medi ambient. Perquè resulta evident que,
sense cap mena de dubte, els veterinaris ens hem de reforçar en les tasques tradicionals a la vegada que

hem d’obrir nous camins, per tal de poder acollir la gran quantitat de nous titulats que rebem ca-
da any. 
Aquest fet també ens ha de fer reflexionar sobre la situació en què es troba la nostra professió en
l’actualitat. En aquest sentit, i tal com ja hem comentat en d’altres ocasions des d’aquestes ma-
teixes pàgines, cal fer esment del document Vetfutures que va elaborar la FVE i on es recullen els
principals reptes que tenim per davant amb la finalitat de millorar la situació personal i professio-
nal dels veterinaris en el segle XXI.
Ente aquestes millores a aplicar hi ha un seguit d’aspectes clau pel nostre futur com a col·lectiu.
D’una banda, la veterinària ha de ser la força motriu que lideri la sanitat i el benestar animal, sent
reconeguda adequadament per administracions, població i sectors relacionats amb la professió;
ha d’assumir una posició clara i ferma en les múltiples funcions que té en la societat, incloent-hi
la salut pública i la sostenibilitat mediambiental; també cal que sigui una professió segura de si
mateixa, forta, sana i ben estructurada; ha de disposar d'una carrera professional àmplia, diver-
sa, estimulant i gratificant, i a la vegada ha de ser una professió pròspera, innovadora, amb di-
versitat de models de negoci, amb serveis de qualitat que responguin a les necessitats del client,
adequadament retribuïda i fomentant el bé dels animals de forma continuada; finalment, cal que
tota la professió veterinària es beneficiï d'un lideratge d'excel·lència, preparant les properes ge-
neracions de líders i parlant amb una sola veu.
Una de les realitats d’aquest futur, i que ja es pot constatar avui en dia, és la presència cada cop
més gran de dones veterinàries que ja estan en l'exercici de la professió en perfecta igualtat, i que
en el cas dels nous llicenciats estan en situació de majoria. Aquesta constatació ens farà plante-
jar-nos nous horitzons per decidir si cal fer canvis de cara al futur, fins i tot en la denominació del
nostre col·legi, com es fa palès en les peticions que ja hem rebut per part del nostre col·lectiu en
aquest sentit, per tal de donar-li un nom més inclusiu i que reflecteixi la realitat de les persones
que el formen. 
Caldrà, doncs, plantejar nous espais de debat i tenir capacitat crítica i d’anàlisi per afrontar, amb
serenitat però amb fermesa, els nous reptes que demanen la veterinària, en particular, i el món
professional i la societat en general.

Carmen López Burillo, Presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
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EEss  vvaa  cceelleebbrraarr  aa  MMoonnttggaaii  eell  1122  dd’’aabbrriill  ssoottaa  ll’’oorrggaanniittzzaacciióó  ddeell  CCOOVVLLLL  ii  ll''IIRRTTAA
ii  vvaa  sseerr  iimmppaarrttiitt  ppeellss  vveetteerriinnaarriiss  CCaarroolliinnaa  TTeejjeerroo  ii  JJoosseepp  TToorrrraa

El Col·legi de Veterinaris de Lleida, amb la col·laboració
de l’IRTA, va organitzar un curs pràctic d’ecografia pul-
monar amb vedelles que va tenir lloc el dia 12 d’abril a
Montgai en sessió de matí i tarda.
La jornada va anar adreçada a veterinaris i va comptar
amb una sessió d’ecografies via imatges, i una part tèc-
nica amb animals on cada participant va poder realitzar
una pràctica de forma individualitzada. Els encarregats
d’impartir el curs van ser els veterinaris Carolina Tejero
i Josep Torra.

Curs pràctic d’ecografia pulmonar amb vedelles
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Els veterinaris van ser protagonistes a la Fira UdL Treball
que es va celebrar el 19 d’abril al campus de l’ETSEA. El
Col·legi tenia un estand propi per tal de poder donar in-
formació i resoldre dubtes als estudiants, i per explicar el
funcionament i la importància del Col·legi.
La novetat principal d’enguany va ser que la fira va tenir
lloc simultàniament a dos indrets: el Campus de Cappont
i el Campus de l’ETSEA. 
La fira vol ser el punt de referència anual a la ciutat de Llei-
da que impulsi i faciliti al teixit empresarial la captació del
millor talent que genera la UdL.
Per a l’estudiant és la forma de conèixer de primera mà
les oportunitats laborals del territori, rebre orientació es-
pecífica sobre l’ocupabilitat i aprendre, mitjançant les ac-
tivitats que s'hi fan, la millor manera de promocionar-se
en el seu perfil laboral.
Per a les entitats, la Fira UdL Treball és la forma de donar-
se a conèixer i mostrar-se com una opció real de futur pro-
fessional, així com de tenir contacte directe amb les op-
cions de treball en comú i formació contínua que li ofereix
la UdL.

Presents a la Fira UdL Treball 2018
Els membres de la junta i la secretària del COVLL, Rosa Badia, van atendre les peticions dels alumnes

EEll  CCOOVVLLLL  vvaa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  ll’’aaccttiivviittaatt
ddee  ll’’EETTSSEEAA  iinnffoorrmmaanntt  eellss  aalluummnneess

ssoobbrree  eell  ffuunncciioonnaammeenntt  ii  llaa  
iimmppoorrttàànncciiaa  ddeell  CCooll··lleeggii  



El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el Reglament Europeu
de Protecció de Dades (RGPD), que ofereix als usuaris un ma-
jor control sobre el tractament de les seves dades personals, ai-
xí com una major facilitat a l’hora de consultar-les, modificar-les
o sol·licitar-ne la seva cancel·lació.
El Col·legi de Veterinaris de Lleida disposa de les seves dades
amb motiu de les nostres relacions i fitxers com a col·legiat, as-
sistència a cursos, jornades, actes o qualsevol altre esdeveniment
organitzat per la nostra entitat.
Les seves dades només seran tractades pel Col·legi de Veteri-
naris de Lleida amb aquesta finalitat i no seran comunicades a
terceres persones.
Vostè té dret a accedir a la informació que el concerneix recopi-

lada en el registre intern d’activitats del Col·legi, rectificar-la en
cas de ser errònia, suprimir-la, limitar-ne el tractament o oposar-
se al mateix a la següent adreça: Carrer Canonge Brugulat, 7,
pral., 25003 de Lleida o bé enviant un correu electrònic a vete-
rinaris@colvetlleida.org.
Adjuntant fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport per a la seva
correcta identificació, podrà exercir el procediment de tutela dels
drets davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
En cas que no desitgi continuar rebent cap tipus d’informació
del Col·legi de Veterinaris de Lleida pot SOL·LICITAR LA BAIXA
al correu electrònic veterinaris@colvetlleida.org o bé enviar un
document per escrit a la nostra seu del Carrer Canonge Brugu-
lat, 7, pral. 25003 de Lleida.

Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD)

LLaa  ttrraaddiicciioonnaall  ffeessttaa  aannuuaall  ttiinnddrràà  lllloocc  eell  ddiivveennddrreess  55  dd’’ooccttuubbrree

El tradicional sopar del Col·legi de Veterinaris de Lleida ja té data i escenari. La gran festa anual dels veterinaris se celebra-
rà el divendres 5 d’octubre de 2018 al Palau de Margalef. Coincidint amb la setmana de la festivitat del patró dels veteri-
naris, el COVLL organitza la seva festa, punt de trobada de professionals i empreses en una nit repleta de sorpreses, dis-
tincions i pluja de regals. Al mes de setembre es passarà tota la informació detallada sobre el sopar. Reserveu la data! 

El Palau de Margalef acollirà aquest any el Sopar dels Veterinaris
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COMUNICAT PER ALS COL·LEGIATS
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El passat 14 de juny de 2018 el Col·legi va celebrar una
doble assemblea en la qual es va donar el vistiplau a l’a-
provació dels pressupostos i a la reforma dels Estatuts.
La primera a celebrar-se va ser l’Assemblea General Ordi-
nària de Col·legiats, en la que es va procedir a la lectura i
aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 24 de no-
vembre de 2017. A continuació, es va fer l’estudi i poste-
rior aprovació de la liquidació del Pressupost d’Ingressos i
Despeses de l’any 2017.
Després va arribar el torn per a l’Assemblea General Ex-
traordinària, en la qual es va procedir a l’aprovació de la
reforma dels Estatuts del Col·legi Oficial de Veterinaris de
Lleida.

Llum verda als pressupostos i a la reforma
dels Estatuts 

El concurs de fotografia “La Meva Mascota”
arriba a la seva cinquena edició

Després de l’èxit de les quatre primeres edicions, el Concurs de
Fotografia “La Meva Mascota” va posar en marxa la seva cin-
quena edició. 
El tema únic del concurs segueix sent els animals de compan-
yia, està obert a tothom a partir de 16 anys i, com en la resta
d’edicions, els premis estaran dividits en dues categories: foto
més original i foto més bonica.
Com sempre, el Col·legi de Veterinaris de Lleida hi col·labora
formant part, a més a més, del jurat oficial i participant en l’ex-
posició itinerant que es fa per tot Catalunya amb les imatges
vencedores i una àmplia selecció de les finalistes.

SS’’aapprroovveenn  eenn  ll’’AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraall
OOrrddiinnààrriiaa  ii  EExxttrraaoorrddiinnààrriiaa
cceelleebbrraaddeess  eell  1144  ddee  jjuunnyy
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LLaa  jjoorrnnaaddaa,,  iimmppaarrttiiddaa  ppeerr  uunn  ddeellss  eessppeecciiaalliisstteess  mmééss  rreeccoonneegguuttss  eenn  llaa
mmaattèèrriiaa,,  vvaa  ooffeerriirr  lleess  ccllaauuss  ppeerr  aajjuuddaarr  eellss  vveetteerriinnaarriiss  aa  ffeerr--nnee  uunn  bboonn  úúss

Arturo Anadón va donar les claus
sobre els antimicrobians

“Ús d'antimicrobians en animals”, aquest va ser el títol
del curs que va oferir el passat 24 d’abril al COVLL, el
doctor lleidatà Arturo Anadón amb la col·laboració del
Consejo General de Colegios Veterinarios.
La jornada va oferir un seguit de claus per tal d’ajudar els
veterinaris a fer un bon ús dels antimicrobians, sempre
d’acord a les exigències actuals. 
Així, es va parlar sobre les classes, vies d'administració i
aplicacions clíniques dels antibacterians; sobre la resis-
tència a antibacterians, aprofundint en els tipus de resis-
tència observada en bacteris i mecanismes de resistència
antimicrobiana, els riscos sobre la salut pública per l'ús
d’antibacterians en animals i les estratègies i plans d'ac-
ció; els principis farmacològics per al disseny de pautes
posològiques d'antimicrobians, detallant els factors que
afecten l'èxit de la teràpia antimicrobiana i que influen-
cien la seva elecció clínica; i l’ús responsable d'antimicro-
bians en animals, explicant els principis bàsics i les guies
per a l'ús d'antimicrobians, així com la prescripció veteri-
nària i la responsabilitat que comporta. 
El curs va incloure, com a material complementari, la plata-
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AARRTTUURROO  RRAAMMÓÓNN  AANNAADDÓÓNN és acadèmic
d'honor i president de la Reial Acadèmia de Cièn-
cies Veterinàries d'Espanya. És doctor en Veteri-
nària (1974) per la Universitat Complutense de
Madrid (UCM), diplomat en l'Especialitat de Far-
macologia Bàsica per la Facultat de Medicina de
la UCM (1978) i de l'European College of Vete-
rinary Pharmacology and Toxicology (1997). És
investigador i un dels especialistes més il·lustres
en matèria d'antimicrobians en medicina veteri-
nària, amb un extens CV com a docent, confe-
renciant i investigador. Aquest any va ser el pre-
sident del Comité científic del Congrés Mundial
de Veterinària celebrat a Barcelona

forma e-learning, una guia d'ús responsable d'antimicro-
bians, la reglamentació del pla d'acció de lluita de resistèn-
cia antimicrobiana, i informació sobre la recepta electrònica
del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.



“Espanya és un dels països on més
antibiòtics s'utilitzen en el món”

9

ENTREVISTA

És més important la veterinària per als humans del
que creiem?
Tot el que és medicina animal cal veure-ho com una
única salut. Sanitat dels animals, benestar humà i sa-
lut ambiental. Tot està relacionat. Per exemple, so-
bre un 70% de malalties en l'home estan causades
per bacteris que vénen dels animals. Per això és im-
portant que avui en dia, amb tantes mascotes, igual
que les persones hem d'estar en bon estat de salut,
els animals també.
Per això fan falta més controls no només pel que fa
a les mascotes, sinó també amb la cria d'animals a
les ramaderies ...
Els animals cal criar-los en condicions saludables i de
benestar i per a això haurem de canviar el nostre sis-
tema productiu, la forma en què es crien, millorant
la bioseguretat i la higiene. Especialment parlo dels
animals per a consum humà de carn, ous o llet. Se
sap que molts bacteris resistents poden entrar via
consum d'aliments. Cal que optimitzem sobretot la
part de salut i benestar dels animals en granja per
evitar l'entrada d'infeccions i evitar que aquestes es
transmetin.
En quina situació ens trobem aquí en aquest sen-
tit?
Espanya és un dels països on més antibiòtics s'utilit-
zen en el món animal i cal reduir aquest consum per
evitar les resistències. No s'han de donar sense la
prescripció i ni la supervisió dels veterinaris.
Precisament va fer una ponència a Lleida
sobre antimicrobians en animals.
És que els animals també es posen ma-
lalts i necessiten antibiòtics com les per-
sones. Parlem sobre les bases de la uti-
lització d'antibiòtics, de resistència i ús
responsable.

Aquesta és una problemàtica que també podria
traslladar-se als humans.
Exacte. En el moment actual el problema que tenim
és que tant en animals com persones hi ha molta re-
sistència i alguns antibiòtics ja han deixat de funcio-
nar perquè els bacteris s'han fet resistents. El mateix
ús d'antibiòtics crea resistència, des de sempre. Pe-
rò també s'ha fet un mal ús i molta automedicació.
Per això ja no es dispensen a les farmàcies sense re-
ceptes i s'incideix en la importància de fer un estudi
abans de seleccionar l'antibiòtic.
Com s'està lluitant contra aquesta resistència? 
Ara estem intentant utilitzar els antibiòtics de forma
responsable, basant-nos en criteris adequats per dis-
minuir el consum. Si els fem servir bé, reduirem el
consum. També lluitem amb investigació. L'Agència
Espanyola del Medicament, de la qual formo part en
el comitè d'avaluació de medicaments d'ús veteri-
nari, té un programa dirigit a reduir el consum i ja hi
ha mesures i accions que estan estimulant el desen-
volupament de nous fàrmacs.
Alguns antibiòtics ja han deixat de funcionar per a
determinades malalties. Hem d'estar preocupats?
Avui dia és preocupant la situació de resistència. Tots
els organismes internacionals estan fent programes
per a la reducció de la utilització d'antibiòtics. Hi ha
certes malalties a les que ja no responen adequada-

ment, per exemple les causades pel bacteri
Ecoli.

I aquesta resistència podria compro-
metre en un futur malalties o proces-
sos més greus?
Els bacteris tenen mecanismes de de-
fensa que els permeten sobreviure
enfront dels antibiòtics. No compro-
metrà malalties com el càncer o pro-
cessos com els trasplantaments, pe-
rò en aquests casos els pacients estan

immunodeprimits i aquí els antibiòtics
són clau. 

Extracte de l’entrevista 
publicada al diari “Segre”
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LLaa  jjoorrnnaaddaa  ddeell  DDAARRPP  eess  vvaa  rreeaalliittzzaarr  aall  CCEEEEII  ddee  llaa  CCaappaarrrreellllaa  aammbb  llaa
ccooll··llaabboorraacciióó  ddeell  GGSSPP  LLlleeiiddaa  ii  eell  CCOOVVLLLL

Tot sobre la normativa específica vig

La sala de formació del CEEI de la Caparrella de Lleida va
acollir el 15 de maig la jornada ‘Gestió de l’escuat en por-
cí’, en una sessió que comptava amb la col·laboració del
GSP Lleida i el Col·legi.
La presentació va anar a càrrec de Montse Àlamos, cap
del Servei d’Ordenació Ramadera del DARP, i va incloure
quatre xarrades. Florenci Vivas, responsable veterinari de
Benestar Animal en Explotació i Transport-DARP, va par-
lar sobre ‘Normativa vigent en mutilacions porcines. Ins-
peccions en benestar porcí, incompliments i infraccions’,
i de l’altra, Maria José Salvador, veterinària del Servei d’Or-
denació Ramadera del DARP, va tractar sobre ‘Model per
l’avaluació de riscos per a la prevenció de la caudofàgia i
pla d’acció a aplicar. Eines informàtiques de suport’. 
A continuació va ser el torn per a ‘Materials d’enriquiment
i valoració de paràmetres animals i ambientals a tenir en

compte en explotació. Pautes per a la seva avaluació’, a
càrrec d’Emma Fàbrega i Joaquim Pallisera, de l’IRTA, i la
sessió es va tancar amb ‘Experiències del sector en l’ava-
luació de riscos i proves iniciades’, a càrrec d’Albert Vidal,
del Grup Vall Companys. 
Aquesta jornada volia donar resposta als condicionants de
la Recomanació de la CE relativa a les mesures per la pre-
venció de la caudofàgia i la reducció de l’escuat en el por-
cí i els requeriments efectuats per l’Auditoria europea, que
afecten el sector porcí a curt i mig termini. La sessió es va
centrar, doncs, en la transferència tecnològica en relació a
la prevenció de la caudofàgia porcina, amb l’objectiu d’in-
formar el sector sobre la normativa específica vigent que
regula la pràctica de l’escuat porcí i les actuacions que s’e-
fectuaran des del DARP. Així mateix, es van exposar les con-
clusions de l’Informe del Grup d’Experts en caudofàgia.
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igent en ‘Gestió de l’escuat en porcí’ 
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CCaarrmmeenn  LLóóppeezz  eennccaappççaallaa  llaa  rreepprreesseennttaacciióó  ddeell  CCOOVVLLLL  aa  llaa  ffeessttaa  cceelleebbrraaddaa
aall  BBoorrnn  CCeennttrree  ddee  CCuullttuurraa  ii  MMeemmòòrriiaa

Del 6 al 8 del passat mes de maig, Barcelona va acollir per
primera vegada el Congrés Mundial de Veterinària que or-
ganitza la World Veterinary Association (WVA). Per cele-
brar aquesta fita històrica, el Consell de Col·legis Veteri-
naris de Catalunya va celebrar un acte institucional el 5 de
maig al Born Centre de Cultura i Memòria.
Els col·legiats que ho van desitjar i els presidents de Col·le-
gis, entre ells la presidenta Carmen López acompanyada
de tota la junta, van gaudir d'un acte lúdic al Mercat del
Born.
En l'espectacular escenari d'aquest antic mercat reconver-
tit en centre cultural, a la vista de les restes medievals de
Barcelona, els veterinaris catalans van assistir a l'actuació
del mentalista David Baró, Premi Nacional de Mentalisme,
i a un còctel-sopar amb vistes al jaciment arqueològic.

Beques del Col·legi
Com en totes les grans cites, el Col·legi de Veterinari hi va
ser present i va col·laborar amb el lliurament de dues be-
ques (inscripció gratuïta), amb la col·laboració del Consell,
lliurada entre els col·legiats que ho van sol·licitar.

600 veterinaris de 80 països
El WVAC 2018 va tenir com al lema “Tenir cura dels ani-
mals és tenir cura del planeta”i va aplegar a més de 600
veterinaris provinents de més de 80 països per compartir

coneixements en tots els sectors de la veterinària.
Els principals temes tractats al congrés van ser: la salut pú-
blica veterinària, la recerca veterinària, la medicina clínica
en totes les espècies domèstiques i la formació acadèmi-
ca. L’àrea acadèmica del WVAC 2018 es va centrar a mos-
trar i explicar alguns dels avenços tecnològics en medici-
na veterinària. L’àrea de la sa-
lut pública estava dedicada a
com s'han d’abordar les pan-
dèmies o com actuar davant
els desastres naturals quan hi
ha animals pel mig. Finalment,
la part clínica va tenir ponèn-
cies dedicades tant als animals
de producció, com de com-
panyia i exòtics.

Una sola Salut i el Benestar Animal
Dins el marc del Congrés Mundial de Veterinària, el 7 de
maig també es va celebrar la WVA Global One Health
Summit. La cimera va reunir a Barcelona a l’Organització
de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura
(FAO), els responsables de la Associació Mundial de Ve-
terinària (WVA), l'Organització Mundial de la Salut (OMS)
i l'Organització Mundial de Salut Animal (OIE) per parlar
de bioseguretat.

Acte dels veterinaris catalans per celebrar
el Congrés Mundial de Veterinària de Barcelona
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Lorenzo Fraile, veterinari de la Universitat de
Lleida, va oferir el dilluns 25 de juny una confe-
rència a la sala d’actes del Col·legi de Veterina-
ris de Lleida en què va parlar sobre “Antimicro-
bians en ramaderia. Com millorar el seu ús i
complir la legislació?”.
Durant la sessió, Fraile va parlar dels antimicro-
bians com una eina essencial, de l’ús d’antimi-
crobians, de l’ús prudent d'antimicrobians, de la
problemàtica actual i a curt i mitjà termini al vol-
tant d’aquest tema i de les possibles solucions.
En conclusió, Fraile va sostenir que els antimi-
crobians són una eina fonamental per a una pro-
ducció eficient, sostenible i rendible econòmica-
ment, i que cal fer un monitoratge exhaustiu de
la sensibilitat antimicrobiana per poder escollir la
millor opció antimicrobiana possible des del punt
de vista clínic i, al seu torn, poder justificar els an-
timicrobians seleccionats davant l'administració.
Així, Lorenzo Fraile va plantejar la necessitat de
revisar en profunditat els programes de medicina preven-
tiva per al control de malalties bacterianes, un fet que in-
clou les vacunes seleccionades i les condicions de maneig,
així com les instal·lacions en què s'allotgen els animals.
També va dir que cal comprovar que estem aplicant co-
rrectament els tractaments antimicrobians tant per via in-
jectable com en l'aigua de beguda i en el pinso. De la ma-
teixa manera, va plantejar la necessitat d’integrar en la
nostra forma de treballar un monitoratge de la sensibilitat
dels microorganismes que s'han de tractar amb antimi-
crobians, un fet que implica un bon diagnòstic basat en

l'aïllament microbià i en la determinació de la sensibilitat
antimicrobiana. En aquest sentit, va afirmar que el mèto-
de més idoni està basat en una tècnica quantitativa que és
la determinació de la concentració mínima inhibitòria.
Va assegurar que cal quantificar el consum d'antimicro-
bians en el nostre sistema de producció, i que és interes-
sant utilitzar el sistema ESVAC per poder comparar-se a ni-
vell nacional i internacional. 
Finalment, es va referir a la necessitar de prendre cons-
ciència que la major part del consum s'origina per l'ús pro-
filàctic d'antimicrobians.

Lorenzo Fraile analitza el bon ús dels
antimicrobians en ramaderia

EEll  vveetteerriinnaarrii  ddee  llaa  UUddLL  vvaa  ddiirr  qquuee  eellss  aannttiimmiiccrroobbiiaannss  ssóónn  uunnaa  eeiinnaa  ffoonnaammeennttaall
ppeerr  aa  uunnaa  pprroodduucccciióó  eeffiicciieenntt,,  ssoosstteenniibbllee  ii  rreennddiibbllee  eeccoonnòòmmiiccaammeenntt
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LL’’aaccttee  vvaa  ccoommppttaarr  aammbb  ddiiffeerreennttss  ppoonnèènncciieess  ii  vvaa  sseerr  ppaattrroocciinnaatt
ppeerr  BBooeehhrriinnggeerr  IInnggeellhheeiimm  AAnniimmaall  HHeeaalltthh

Jornada sobre l’assecat se
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electiu en les explotacions
Sota l’organització de Boehringer Ingelheim Animal He-
alth, el Col·legi de Veterinaris va acollir, el passat 28 de
maig, una jornada amb diverses ponències que es van
agrupar sota el nom genèric de “Secado selectivo en las
explotaciones”.
La presentació i benvinguda va anar a càrrec de Pilar
Folch, que va parlar sobre “Un nou enfocament per a un
vell problema”. A continuació, es van fer diferents xarra-
des, sobre ‘L’assecament. Què diuen els Experts a Euro-
pa?’, amb Luis M. Jiménez; ‘El Rol del veterinari i del per-
sonal de la sala de munyir”, amb Juan M. Echeverría; ‘Re-
comanacions sobre ús de Selladors i Antibiòtics d’asseca-
ment’, amb M. Cerviño; i ‘Apèndixs i Eines’, amb Luis M.
Jiménez. 
La mateixa Pilar Folch va ser l’encarregada de presentar
les conclusions i de donar pas a un torn de preguntes.
Cal recordar que Boehringer Ingelheim Animal Health
compta amb Ubroseal, un sellador intern de mugrons la
composició del qual és subnitrat de bismut en suspensió
intramamària.
Aquest nou producte està indicat per a la prevenció de
noves infeccions intramamàries durant el períodes d’as-
secat. A les vaques que es consideren lliures de mastitis
subclínica, Ubroseal pot usar-se només en el maneig de
la vaca seca i en el control de la mastitis.
La selecció de les vaques que poden rebre tractament amb
aquest medicament veterinari ha de realitzar-se segons
judici clínic veterinari. Els criteris de selecció poden basar-
se en els antecedents de mastitis i de recomptes de cèl·lu-
les de cada vaca, o bé en proves reconegudes per a la de-
tecció de mastitis subclínica o mostreig bacteriològic.
Ubroseal està disponible en caixes que inclouen 20 xe-
ringues i 20 tovalloletes netejadores. Les xeringues dis-
posen del sistema Flexi Cap, que permet la introducció
del producte dins del canal del mugró sense danyar la pa-
ret del mateix.
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LLaa  ppoonneenntt  vvaa  sseerr  PPaattrríícciiaa
MMoonnttoolliiuu  ii  vvaa  eessttaarr  oorrggaanniittzzaaddaa
ddee  ffoorrmmaa  ccoonnjjuunnttaa  ppeerr  NNeessttlléé
PPuurriinnaa  ii  BBooeehhrriinnggeerr  IInnggeellhheeiimm

Jornada sobre “Diagnòstic i 

La sala d’actes del Col·legi de Veterinaris de Lleida va aco-
llir el dijous 24 de maig la xerrada formativa gratuïta
“Diagnòstic i tractament de l'Epilèpsia”. La jornada va
tenir com a ponent l’especialista Patrícia Montoliu i va
estar organitzada de forma conjunta per Nestlé Purina i
Boehringer Ingelheim.
En un estudi recent es va investigar l'efecte de l'alimen-
tació amb una dieta suplementada amb triglicèrids de ca-
dena mitjana en gossos amb epilèpsia idiopàtica que re-
bien “fàrmacs antiepilèctics”.
Aproximadament un terç de les persones i gossos amb
epilèpsia segueix experimentant crisis epilèptiques mal-
grat rebre un tractament antiepilèptic apropiat.
La majoria de les crisis epilèptiques idiopàtiques comen-
cen quan l'animal té entre 1 i 3 anys d'edat, i es calcula
que 1 de cada 111 gossos està afectat per epilèpsia.

Objectiu de l’estudi
El principal objectiu de l'estudi era determinar l'eficàcia
antiepilèptica de la dieta cetogènica TCM en gossos amb
epilèpsia idiopàtica sota tractament antiepilèptic en com-
paració amb una dieta placebo control estandarditzada.

Mètode
• Reclutament: Gossos diagnosticats amb epilèpsia idio-
pàtica sota medicació antiepilèptica però encara amb cri-
sis epilèptiques (3 crisis en els últims 3 mesos).
• Disseny: Disseny creuat, doble cec, controlat amb pla-
cebo, aleatoritzat, prospectiu durant 6 mesos. 21 gossos
van ser alimentats amb la dieta prova o la dieta placebo
durant un període de 3 mesos per després fer un canvi
de dieta respectivament i alimentar-se durant un altre pe-

ríode de 3 mesos amb l'altra dieta.
• Dietes provades: Dieta placebo i dieta prova idèntiques
excepte que la dieta prova estava suplementada amb
TCM.
• Durada: 6 mesos

Resultats
El 71% dels gossos amb epilèpsia idiopàtica va experi-
mentar una reducció en la freqüència de les crisis epilèp-
tiques.
El 48% dels gossos va experimentar una reducció supe-
rior al 50% en la freqüència de les crisis epilèptiques.
El 14% dels gossos va aconseguir romandre lliure de cri-
sis epilèptiques. 

Conclusió
Aquest estudi demostra els efectes positius de la dieta su-
plementada amb TCM (com tractament complementa-
ri) sobre la reducció de la freqüència de crisi i el nombre
de dies amb crisi per mes en gossos amb epilèpsia idio-
pàtica.



i tractament de l'epilèpsia”
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EEll  CCOOVVLLLL  hhii  ccooll··llaabboorraa  uunn  aannyy  mmééss  ii  lllliiuurraa  llaa  sseevvaa  bbeeccaa  aa  AAllbbeerrtt  CCaannuutt

Una representació de la junta del Col·legi de Veterinaris de Llei-
da, formada per Carmen López i Ana Barbé, va estar present
en la jornada inaugural del Màster en Sanitat i Producció Porci-
na que es va realitzar al Campus de l’ETSEA de la Universitat de
Lleida el divendres 27 d'abril al matí. 
La conferència inaugural va tractar el tema de “L'ús d’antimi-
crobians en porcí, un repte i una oportunitat”, i va tenir com a
ponents de luxe la doctora Cristina Muñoz (AEMPS) i el doctor
Lorenzo Fraile (UdL). Durant l’acte, el Col·legi de Veterinaris de
Lleida, col·laborador del Màster, va fer el lliurament de la seva
beca (matrícula gratuïta) anual, que enguany va ser per a Al-
bert Canut. 
També és van lliurar el premi al millor expedient acadèmic de
l'Edició 2017 del Màster (Laboratoris Hipra); el premi al millor
Projecte Final de Màster de Recerca de l'Edició 2017 (Labora-
toris Boehringer Ingelheim); i el  premi del AVPA al Projecte Fi-
nal de Màster de l’Edició 2017.  
Per acabar es van donar les ajudes d’investigació d'alumnes del
Màster 2018 del CEP, subvencionats per la Diputació de Lleida. 

Cristina Muñoz i Lorenzo Fraile obren la nova
edició del Màster en Sanitat i Producció Porcina
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Fira de Lleida va completar la convocatòria del 47è Premi
del Llibre Agrari i el 3r Premi de l’Article Tècnic Agrari,
guardons organitzats en el marc de la Fira Agrària de Sant
Miquel i del saló Eurofruit i que un any més compten amb
la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Lleida.
Ambdós estan destinats a distingir les obres o els articles
publicats en format imprès o digital que suposin una apor-
tació remarcable dins el sector agroalimentari o l’àmbit ru-
ral i estimular la creació de nous treballs de caràcter cien-
tífic, tècnic o divulgatiu que permetin incrementar la lite-
ratura destinada als sectors esmentats. La 64a edició de la
Fira Agrària de Sant Miquel i la 33a edició del saló Euro-
fruit tindran lloc del 27 al
30 de setembre.
El premi atorgat al guan-
yador de la convocatòria
del Llibre Agrari serà de
3.000 euros i de 1.000 eu-
ros per al de l’Article Tèc-
nic. Els guardons són
oberts als llibres i els arti-
cles tècnics publicats per
editorials, institucions o
autors sobre temes rela-
cionats amb la producció
agrària i forestal, veterinà-
ria i salut animal, la indús-
tria alimentària, els espais
verds, la gestió del territo-
ri, la preservació ambien-

tal, l’economia agroalimentària i l’àmbit rural. Poden op-
tar al premi els llibres escrits en qualsevol de les llengües
oficials de l’Estat espanyol que disposin del corresponent
codi ISBN (Número Internacional Normalitzat del Llibre).
No s’admetran reedicions, llevat que representin un canvi
substancial en el contingut de l’obra.
El jurat està integrat per professionals i tècnics de les dis-
ciplines de les obres presentades i per representants de ca-
dascuna de les institucions patrocinadores (Col·legi d’En-
ginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, Col·le-
gi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, CaixaBank i Col·le-
gi de Veterinaris de Lleida).

Una edició més, al costat del
Llibre Agrari

FFiirraa  ddee  LLlleeiiddaa  vvaa  ccoonnvvooccaarr  eell  4477èè  PPrreemmii  ddeell  LLlliibbrree  AAggrraarrii  ii  eell  33rr  PPrreemmii
ddee  ll’’AArrttiiccllee  TTèèccnniicc  AAggrraarrii  aammbb  uunnaa  ddoottaacciióó  eeccoonnòòmmiiccaa  ddee  44..000000  eeuurrooss

Les altes a l’AIAC inclouen una placa amb codi QR que, a més del nom i les dades de contacte del propietari, telèfon mò-
bil inclòs, des del mes de juny s’envia activada i en funcionament per facilitar-ne l’ús. La nova placa amb codi QR que s’en-
via a casa del responsable de l’animal, juntament a la carta de les dades identificadores que consten a l’AIAC, respon a la
voluntat del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya de millorar l’atenció i ampliar els serveis veterinaris per als pro-
pietaris d’animals de companyia. Els propietaris registrats que desitgin obtenir la placa amb QR han de sol·licitar un dupli-
cat de la targeta d’identificació de l’AIAC a través de la web del Consell (www.veterinaris.cat), mitjançant un tràmit que té
un cost de 3 euros. Les sol·licituds es poden tramitar per correu electrònic, correu postal o personalment al centre veteri-
nari o el col·legi veterinari de la demarcació.

La placa amb codi QR per a la identificació de les mascotes
ara s’envia activada
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AAllbbeerrttoo  PPéérreezz  PPaassccuuaall,,  ggeerreenntt  ddee  llaa  llíínneeaa  ddee  vveetteerriinnààrriiaa  ddeellss
llaabboorraattoorriiss  ii  eexxppeerrtt  eenn  bbiioorrrreegguullaacciióó,,  vvaa  iimmppaarrttiirr  llaa  sseessssiióó  

Presentació sobre innovació i val

Laboratoris Heel va escollir la sala d’actes del Col·legi de
Veterinaris de Lleida per fer, el passat 20 de juny, la pre-
sentació dels seus nous productes dels quals van desta-
car la innovació i el valor afegit, en una xerrada imparti-
da per Alberto Pérez Pascual, gerent de de la línia de ve-
terinària dels laboratoris i expert en biorregulació. 
La recentment creada Divisió veterinària de Laboratoris
Heel va pesentar les seves tres línies de productes que,
segons es va explicar durant la jornada, aporten innova-
ció en els seus tractaments, i valor afegit pel que fa a la
seva eficàcia i rapidesa d'acció, així com una excel·lent
tolerabilitat, en no tenir, pràcticament, tants efectes in-
desitjables ni interaccions medicamentoses.
La primera de les línies és la de Medicina biorreguladora
(MBR), els productes estan compostos per principis ac-
tius naturals en microdosis, que controlen i estimulen les
respostes orgàniques de les nostres mascotes, potenciant
així la seva pròpia capacitat auto curativa.
La composició dels mateixos està estudiada per poder
controlar i actuar sobre totes les possibles fases o simp-
tomatologies associades a cada patologia. Per exemple,

el Traumeel no només disposa d'un efecte analgèsic i an-
tiinflamatori, sinó que també aporta una acció hemostà-
tica i antiedematosa, una potenciació del sistema immu-
nològic, de manera que se li pot atribuir efecte antiinfec-
ciós i a més té una acció potenciadora de la cicatrització
i recuperació tant tissular com funcional de la zona afec-
tada. Són valors afegits del medicament que no aporten
altres tipus de productes.
La línia d'Aliments Complementaris està formada, en
aquest moment, per dos productes que poden ser molt
interessants per al veterinari clínic.
El condroprotector (Mobeel), tot i que pertany a un mer-
cat amb variats i bons productes, pot aportar unes ca-
racterístiques diferenciadores que poden fer-lo "innova-
dor", com són el fet de presentar-se pols per dispersar di-
rectament sobre l'aliment (es fabrica amb certa energia
electrostàtica que fa que "s'enganxi" a la croqueta en-
cara que sigui d'aliment sec). Aquest sistema facilita enor-
mement el compliment terapèutic entre animals de difí-
cil maneig o complicats per a l'administració oral.
El segon producte és un xarop per a la tos, orientat es-



alor afegit dels productes de Heel
pecíficament per a gossos, en el qual, seguint la idea de
cobrir tots els paràmetres i etiologies d'aquest símptoma,
hem combinat 7 plantes i 2 vitamines per poder actuar
contra tot tipus de tos (seques o humides, agudes o crò-
niques, infeccioses, irritants o espasmòdiques,... ).
Això converteix Tusheel en el xarop natural més complet
a nivell veterinari. A més la seva excel·lent palatabilitat i
el fet de ser un xarop facilita enormement el compliment
terapèutic en tots els animals i fins i tot en els propietaris
menys "àgils" a l'hora d'administrar els productes orals a
les seves mascotes.
Finalment la tercera línia és la Dermatològica (Ichtho vet)

amb tres productes basats en un oli mineral per poder
tractar tot tipus d'afeccions cutànies (dermatitis humides,
dermatosi, podo dermatitis, èczemes, piodermes,...) Te-
nint diferents tipus d'accions, avalats científicament, com
són efecte antiinflamatori, antiinfecciós, fungistàtic, cica-
tritzant...). 
Hi ha dues presentacions en gel (tub de 50 grams i pot de
250 ml.): amb una concentració al 8% per poder treba-
llar sobre la zona afectada i un xampú (pot 250 ml.): amb
una concentració al 2% per actuar prèviament a la higie-
ne i neteja de pell i pèl i així garantir l'acció del gel direc-
tament sobre la pell.
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LLaa  pprreessiiddeennttaa  CCaarrmmeenn  LLóóppeezz  ii  llaa  ttrreessoorreerraa,,  TTeerreessaa  MMiillàà,,  ppaarrttiicciippeenn  aall  ssoolleemmnnee
aaccttee  aa  ll’’EETTSSEEAA,,  pprreessiiddiitt  ppeerr  llaa  ccoonnsseelllleerraa  ÀÀnnggeellss  CChhaaccóónn  

La presidenta del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Car-
men López, i la tresorera de la junta, Teresa Milà, van as-
sistir a l’acte de lliurament d'orles a la primera promoció
del doble grau de la UdL en Veterinària i Ciència i Pro-
ducció Animal, que es va celebrar el passat 22 de juny al
Saló d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Agrària de Lleida (ETSEA).
L’acte va ser presidit per la consellera d’Empresa i Conei-
xement de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón.
També hi van assistir el president de la Diputació de Llei-
da, Joan Reñé; el vicerector de Docència de la Universi-
tat de Lleida, Francisco García; el director de l’ETSEA, Nar-
ciso Pastor; el president del Consell Social de la Universi-
tat de Lleida, Delfí Robinat; el coordinador de la promo-
ció, Joaquim Balcells; i la madrina de la promoció, Irene
López, que va oferir una conferència davant dels 44 es-
tudiants i les seves families.

El COVLL, present al lliurament d’orles
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L’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya va no-
menar Miquel Molins “Acadèmic Corresponent” en un
acte solemne celebrat el dijous 21 de juny a les instal·la-
cions del Col·legi de Barcelona. 
En aquesta Sessió Pública Extraordinària de l’Acadèmia es
va rebre com a Acadèmics Corresponents al lleidatà Mi-
quel Molins i a Joan Homs en un acte encapçalat pel pre-
sident de l’Acadèmia, Josep Llupià.
Molins va oferir el discurs titulat “Visió estratègica dels la-
boratoris de salut animal” i va ser presentat per l’Acadè-
mic Numerari Francesc Monné.
Cal recordar que les Terres de Lleida tenen en l’actualitat
Mateu Torrent Molleví, Eduardo Angulo i Carmina Noga-
reda com a acadèmics numeraris. 

Miquel Molins, nomenat “Acadèmic Corresponent”
de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya

LL’’aaccttee  eess  vvaa  cceelleebbrraarr  eell  2211  ddee  jjuunnyy
ii  eell  sseeuu  ddiissccuurrss  vvaa  ppoorrttaarr  ppeerr  ttííttooll

““VViissiióó  eessttrraattèèggiiccaa  ddeellss  llaabboorraattoorriiss
ddee  ssaalluutt  aanniimmaall””

LLeess  TTeerrrreess  ddee  LLlleeiiddaa  tteenneenn  ttrreess
aaccaaddèèmmiiccss  nnuummeerraarriiss::  CCaarrmmiinnaa

NNooggaarreeddaa,,  MMaatteeuu  MMoolllleevvíí
ii  EEdduuaarrddoo  AAnngguulloo
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Etnoveterinària a Guatemala, la doc
ANNA ISERN, Cooperant Veterinaris Sense Fronteres

Fa 25 anys, després de llicenciar-me com a Veterinària a la
UAB, el meu somni era acabar envellint com a veterinària
rural en qualsevol poblet prop d'on va néixer la meva fa-
mília, als voltants de Girona.
No obstant això, quan l'organització Veterinaris Sense Fron-
teres em va oferir anar a treballar per uns mesos a Guate-
mala, en un projecte de desenvolupament de la seguretat
alimentària amb petites famílies camperoles d'escassos re-
cursos, les meves ganes d'aventura em van animar a en-
darrerir per uns mesos els meus somnis.
Totes les imatges belles de Guatemala que havia trobat a
l’atles de casa (Antiga, Tikal, Livingstone,...) no em van pre-
parar per a aterrar a Todos Santos Cuchumatán, al depar-
tament de Huehuetenango, en una de les parts més altes
i fredes de l'Altiplà. Un lloc on les petites famílies campe-
roles sobrevivien en aquesta època solament amb la pro-
ducció de patates i els seus ramats de centenars d'ovelles.
Ni tan sols el blat de moro, tan típic de l'alimentació maia,
sobrevivia en aquestes altituds.
El meu projecte, que portava escrit en un munt de fulls de
paper, deia que, per tal de millorar la seguretat alimentària
d'aquestes famílies, era important millorar la producció ani-
mal d'ovelles de la regió. Per això, un grup d’experts havia
previst portar d'Estats Units uns enormes mascles d'ovelles
d'una raça superproductiva nord-americana (Corridale):
eren tres vegades més grans que les petites ovelles criolles
(així en diuen) que sobrevivien en aquells moments a les
comunitats, i per tant donaven tres vegades més carn per
menjar i tres vegades més llana per teixir els bells vestits de
llana que portaven els todosanteros en aquella època.
La meva feina consistiria en ensenyar-los a cuidar bé d’a-
questes ovelles perquè no hi hagués problemes a la seva
arribada: una bona alimentació, bones instal·lacions, cam-
panyes de vacunació, etc.
El meu primer taller de formació a un grup de pastors d'o-
velles d'una comunitat de Todos Santos anomenada Tzi-
chim era sobre la castració. Calia castrar els mascles criollos
perquè només els mascles estrangers deixessin prenyades
les petites femelles criolles i, d’aquesta manera, comences-
sin a néixer millors animals. Recordo bé que vaig arribar a
la comunitat amb una gran caixa plàstica plena de medi-
caments (cicatritzants, antibiòtics, antiinflamatoris,...), ins-
truments de cirurgia perfectament esterilitzats (bisturí, fil
de sutura,...) i llibres sobre les millors tècniques de castra-
ció que havia après a la universitat.
Vaig començar a explicar la forma correcta de castrar a un
grup de 30 pastors d'ovelles, que miraven sorpresos com
sortien coses meravelloses de la meva caixa, quan em vaig
adonar que un ancià maia que estava assegut darrere del
grup murmurava i movia el cap negativament als homes
del seu voltant. Em vaig preocupar per només uns minuts,

EELL  CCOOVVLLLL  VVAA  DDOONNAARR  SSUUPPOORRTT  AALL  PPRROOJJEECCTTEE  DDEE
LLAA  CCOOOOPPEERRAANNTT  AANNNNAA  IISSEERRNN  II  LLAA  UUDDLL

La veterinària Anna Isern, amb una dilatada trajectòria en
missions de Veterinaris Sense Fronteres, va apropar de pri-
mera mà les seves experiències
al Col·legi, on va explicar part
dels seus projectes de col·labo-
ració amb la Universitat de Llei-
da.
Isern va realitzar un cicle de xe-
rrades sota el títol de “La coo-
peració veterinària al tercer
món: l'experiència a Guatema-
la” on es detalla el projecte i
també parla de les seves vivèn-
cies com a cooperant que l’han portat a països com Mèxic,
República Dominicana, Uganda, Xile, Colòmbia o Haití.
En l’actualitat Anna Isern és consultora del “Colectivo pa-
ra la Promoción de la Etnoveterinaria y el Desarrollo Rural
Endógeno LAJUJ IX" a Guatemala, on resideix des de fa
anys 25 anys i on col·labora, també, en projectes amb la
Universitat de Lleida. Els principals són estudis per tal de
millorar la raça de la fauna autòctona mitjançat treballs, es-
tudis i tesis d’alumnes de la UdL amb la coordinació de Pe-
re-Miquel Parés Casanova.
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octora ‘gringa’ contra el pastor maia
ja que m'havien avisat que algunes persones de les comu-
nitats eren reticents als canvis i al desenvolupament.
Els homes participants em van explicar que aquest ancià era
una de les persones que més sabien d'animals a la regió i
que, quan tenien algun problema amb les seves ovelles, l’a-
visaven perquè els ajudés. Aquí vaig aprendre que, a les co-
munitats maies de l’Altiplà de Todos Santos, no hi havia
doctors, ni ginecòlegs, ni veterinaris, però hi havia perso-
nes que de generació en generació havien après (per tra-
dició oral) dels seus avis com guarir malalties de persones,
dones embarassades i animals amb els recursos que tenien
al seu voltant. Se'ls anomenava terapeutes tradicionals als
llibres d’antropologia. Em va ensenyar algunes ovelles que
ell havia castrat i la veritat és que estaven en molt bones
condicions (potser fins i tot millor que les que jo feia).
Quan li vaig preguntar a l'ancià com ho feia, em va treure
de la seva butxaca un ganivet de cuina i una bossa amb
una pols verda. Era pols de la planta apazote (Chenopo-
dium ambrosoides), una planta molt comuna a la zona que
creix de forma silvestre i que no li costava ni un cèntim re-
collir quan anava camí d'alguna castració.
Aquell dia va canviar la meva vida! Després de rumiar-ho
molt, vaig decidir que aquest coneixement que tenia l'an-
cià, i compartit segurament per molts altres ancians i an-
cianes al país, no es podia perdre, que era molt valuós, i
que no podia ser que no es trobés escrit en cap llibre de ve-
terinària i no s'ensenyés a les universitats (ni tan sols a les
universitats guatemalenques).

25 anys després, no em penedeixo de la meva decisió. He
conegut altres veterinaris com jo al voltant del món que es
dediquen a investigar i promoure una altra forma de pro-
ducció animal que la que ens ensenyen a les universitats
modernes. Una forma molt més amigable amb el medi am-
bient (perquè només s'utilitzen recursos naturals que hi ha
al voltant de les comunitats), una forma molt més saluda-
ble (perquè no utilitza químics que després arriben al nos-
tre estómac quan mengem la carn, la llet o els ous), molt
més econòmica (perquè són recursos que costen pocs di-
ners), una forma molt més respectuosa amb la cultura i els
coneixements ancestrals (perquè no se’n riu dels costums i
els valora), una forma que produeix aliments de qualitat
(perquè el sabor d'un ou o una gallina criolla no pot com-
parar-se amb el sabor d'un ou o de la carn produïda in-
dustrialment). A tot aquest coneixement en diuen Etnove-
terinària, tot i que n’hi ha que diuen que hauríem d’ano-
menar-lo Ramaderia Ecològica perquè s’entengués millor.
Amb els anys, i amb l'ajuda de molts agrònoms i veterina-
ris guatemalencs, hem aconseguit que, a la Facultat de Ve-
terinària de Guatemala, els estudiants facin la seva tesi de
fi de carrera sobre aquestes plantes. Demostrant que la ma-
joria són tan efectives com l’avi ens deia i, en la majoria de
casos, molt millors que el producte químic que recomanem
habitualment. També hem tingut el suport de l’ETSEA, que
ve cada any per ajudar-nos a demostrar que aquestes ra-
ces criolles tenen un gran potencial productiu amb petites
millores de maneig que proposem.

Podeu llegir l’article complet a l’apartat de notícies de la pàgina web del Col·legi (www.covll.cat) 

L’Anna va
iniciar
aquesta
‘aventura’
fa 25 anys
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Entrades a preus especials per als
col·legiats per als espectacles del Ballet
de Moscou a la Llotja de Lleida

El Col·legi de Veterinaris ha estat una de les entitats que
va accedir a la campanya de promoció dels espectacles
que ha celebrat a Lleida el Ballet de Moscou per tal d’o-
ferir descomptes als seus col·legiats. Molts d’ells van po-
der gaudir d’una rebaixa del 40 per cent respecte al preu
de l’entrada per assistir al “Llac dels Signes” el 18 d’abril
i al “Don Quixot” el 25 de juliol. 

Els més de 250 assistents consoliden la 
Tecni-Tarde Porcina de Dinuvet

La Tecni-Tarde Porcina, organitzada per Dinuvet, es va con-
solidar com una jornada de referència del sector amb la ce-
lebració de la seva tercera edició, que va reunir més 250 as-
sistents a les Bodegues Raimat aplegant a professionals del
porcí, productors, distribuïdors, ramaders i veterinaris.
La inauguració va anar a càrrec de la presidenta del COVLL,
Carmen López, acompanyada pel responsable de Dinuvet i
organitzador de la Tecni-Tarde, Víctor Aguilar. 
Augusto Macías, de Màrqueting per Veterinaris; Albert Mo-
rera, director general de Pattel SAU (Grup Vall Companys);
Pedro López, director del Banc de Dades de Referència del
Porcí Espanyol i responsable dels Premis Porc d'Or de l'IR-
TA; i Marcel Gorgori, periodista i presentador del programa
de TV3 'En clau de vi', van ser els ponents de la jornada. 

El Col·legi de Veterinaris, 
a la jornada tècnica del PINSAP

El COVLL va ser una de les entitats participants en la
Jornada tècnica que, sota el títol “Afrontem reptes,
compartim solucions: aplicant el PINSAP a nivell te-
rritorial”, es va celebrar a l’auditori UPF – Campus
Ciutadella de Barcelona el 26 de juny.
El Col·legi va participar en la comissió tècnica de ta-
bac, alcohol i addiccions entre els joves i va presen-
tar un pòster que es va exposar el dia de la jornada. 
El pòster és una mostra de com participa el COVLL,
en la promoció de la salut i en la salut pública. Les
passejades de gossos organitzades pel COVLL tenen
l’objectiu de promocionar la salut, fomentar els hà-
bits higiènics i de bon comportament, i realitzar una
activitat lúdica.
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Veterinaris formadors de benestar animal

Durant els darrers mesos el COVLL va informar, d’acord al Decret 253/2008 i la seva modificació per escorxadors
que és l’Ordre AAM/155/2014, que els veterinaris poden fer de formadors en matèria de Benestar Animal complint
el curs i temari establerts. Els professionals interessats a oferir aquests cursos de Benestar Animal, cal que prèviament
demanin la validació de cada curs a l’adreça: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/formacio-
agraria/validacio-cursos/.
El Col·legi ha elaborat un llistat dels veterinaris col·legiats que ofereixen formació en benestar animal que està pen-
jada a la web i s’utilitza per donar resposta a les múltiples consultes que ens fan. 

Es crea el programa GIF-vet per controlar les colònies de gats 

El programa GIF-vet neix per oferir informació contrastada i actuar com a organisme mediador davant la creixent
presència de gats ferals als carrers. Els principals problemes que presenten les colònies de gats no controlades són
de tipus sanitaris, de convivència i per al medi ambient.
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya va presentar el programa GIF-vet, per a la Gestió Integral de Colò-
nies de Gats Ferals. En la presentació davant els mitjans de comunicació, es van repassar les conclusions a les quals
han arribat els veterinaris per a una correcta gestió dels gats ferals i les colònies urbanes de gats per fer front als rep-
tes de zoonosi, salut pública i benestar animal. Tota la informació a www.veterinaris.cat

A.M.A., la Mutua de los Profesionales Sanitarios, obtuvo en 2017 un resultado bruto antes de impuestos de 16.269.000
euros y un beneficio neto de 13.375.000 euros, lo que representa un 9,6% de las primas imputadas netas de rease-
guro. 
En la Asamblea General celebrada el 1 de junio en la sede central de la Mutua en Madrid -que aprobó las cuentas del
pasado año con un 99,8% de los votos emitidos-, el presidente de la compañía, Luis Campos Villarino, destacó que
las primas devengadas del seguro directo en el ejercicio 2017 alcanzaron los 172.761.000 euros, un 3,13% más que
en 2016, dentro de un entorno en el sector especialmente competitivo. 
A.M.A., subrayó Luis Campos, cerró el año 2017 con un ratio de cobertura del 253% y casi 150 millones de euros de
exceso de capital disponible frente al regulatorio de Solvencia II. Un porcentaje de solvencia que está por encima de la
media de las 16 primeras compañías del sector asegurador. 
El nuevo presidente de la Mutua de los Profesionales Sanitarios, puso especial énfasis en reconocer el hecho de que “el
éxito de A.M.A, se debe sin duda alguna al trabajo metódico, al esfuerzo incansable y a la audaz visión del mundo ase-
gurador del Dr. Diego Murillo”, quien ha desempeñado el cargo de presidente de la compañía durante más de 21 años
y ahora continúa como presidente de Honor.

A.M.A. obtuvo en 2017 un beneficio bruto de 16,2 millones de euros

JJOOSSEEPP  NNUUSS  CCAASSTTEELLLLAARRNNAAUU

Nascut el dia 3 de desembre de 1924 a Estac (Lleida). 
Va cursar la carrera de Veterinari a Saragossa i va ser el número 1 de la promoció
de l’any 1948-49. Va ser interí a Sant Llorenç de Morunys, Igualada i Arbeca, i la
primera plaça en propietat la va tenir a Cretes (Terol). A finals de 1958 es va
desplaçar cap a l’Albi, essent veterinari titular del partit de l’Albi, Vinaixa, Vilosell,
la Pobla i Cervià de les Garrigues, fins que es que es van construir les oficines co-
marcals de Les Borges. Va morir el dia 17 de juny a Alpicat i va ser enterrat el 18
de juny a l’Albi. Casat amb Agustina Roca, tenia dos fills, Josep Ramon i Carlos,
cinc nets i dos besnéts.
La junta directiva del COVLL trasllada a la seva família i amics el seu més sincer
condol i lamenta profundament la seva pèrdua.

IN MEMORIAM
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