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El bon ambient i la festa van presidir el sopar de Sant Francesc celebrat a la
Finca Prats, on es va escollir Josep Gusart com a Veterinari de l’Any i es van

sortejar regals per a tots els col·legiats
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El col·lectiu de veterinaris celebra el 4 d’octubre la seva festa patronal de Sant Francesc. És la diada que ens fa visibles davant la so-
cietat, que ens permet sortir, per un cop a l’any, del nostre dia a dia i en què celebrem la passió i l’estima que sentim per la nostra
professió.
És, per tant, una bona data per recordar i reivindicar la importància de la nostra tasca en molts vessants com a garants de la salut.
D’una banda, per subratllar la responsabilitat social que tenim com a professionals sanitaris de vetllar per la salut, tant la dels ani-
mals com la de les persones, atès que les malalties dels uns i els altres estan íntimament relacionades.
En aquest sentit, cal remarcar que el Col·legi de Veterinaris de Lleida va ser present a la Conferencia Mundial que, sobre el concep-
te “One Health” (Una salut), es va celebrar el passat mes de maig a Madrid sota l’organització conjunta de l’Associació Veterinària
Mundial i l’Associació Mèdica Mundial.
Aquesta conferència partia amb la finalitat de potenciar el treball en equip dels diferents professionals de la salut i reforçar la col·la-
boració a tots els nivells entre metges i veterinaris, els quals, durant dos dies, van debatre, juntament amb estudiants, autoritats de
salut pública, ONG’s, grups ecologistes i altres estaments i organismes governamentals, públics i privats, sobre el concepte “Una sa-
lut”. Es van tractar, entre d’altres temes, les malalties animals transmeses als humans (zoonòtiques), la resistència als antimicrobians,
la gestió de desastres o la exposició a riscos ambientals dels sers humans i dels animals.
El balanç d’aquestes jornades va anar a càrrec de membres de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’Organització de les Na-
cions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) i l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE). Entre les conclusions a les
quals es va arribar es va fer palès que la salut no es pot centrar només en l’assistència final, que és el darrer estat, sinó que cal abas-
tar tots els estats previs, i que el fet d’estretir i treballar colze amb colze metges i veterinaris no és una oportunitat, sinó una neces-
sitat i una obligació per tal de fer front a epidèmies i pandèmies com ara la grip aviar o l’Ebola, aquesta darrera provocada per un
virus d’origen animal.
Aquesta col·laboració ha de començar a nivell formatiu, fomentant les relacions entre els estudiants de Medicina i de Veterinària,
potenciant la interactuació entre l’alumnat, però ha de seguir amb una tasca ingent entre les associacions professionals a nivell in-
ternacional, nacional i local, així com entre les grans organitzacions intergovernamentals. Encara a nivell educatiu, es va destacar la
necessitat de crear incentius per als estudiants d’ambdues branques, advocant per una comunicació més directa i estreta, i invertint
en ells donant-los-hi tota la formació possible, perquè són el futur d’ambdues professions. 
El futur, doncs, passa per aquí, per un concepte global de salut única que és el que ens ha de moure i cap a on ens hem de moure.
No cal dir que, des del Col·legi de Veterinaris de Lleida ja ho hem començat a fer des de fa temps, i una bona prova d’això és la nos-
tra cura a l’hora de garantir la qualitat dels productes que els humans consumim i que incideixen en la salut pública. El veterinari és
present en tot el procés que porta els aliments des de la granja fins a la taula, de manera que ja expressa un compromís de base amb
aquest concepte d’una salut.
Més enllà d’aquesta via, el Col·legi ha tingut molt a dir en la contribució a la formació dels professionals, posant un especial èmfasi
a l’hora de complir la funció de mantenir actualitzats els coneixements dels veterinaris. És per aquest motiu que, durant els primers
sis mesos de l’any, hem mantingut una intensa activitat, i estem molt satisfets de l’elevada participació dels col·legiats en totes les

jornades proposades des del Col·legi, que ha organitzat nombroses xerrades i jornades for-
matives en les quals s’han abordat temes d’actualitat de gairebé tots els àmbits, així com
els canvis de llei o de normatives que s’han produït darrerament. 
També estem pendents, com a col·lectiu, dels temes de més actualitat. Un bon exemple, i
que lliga amb els temes tractats dins la Conferència Mundial abans esmentada, és que es-
tem dins el pla nacional contra les resistències antibiòtiques. Aquest pla proposa un ús ra-
cional dels antibiòtics en el qual també estem participant com a professionals sanitaris per
tal d’ajudar a solucionar un problema greu per a la salut humana.
Igualment en la línia del concepte d’una salut, el col·lectiu veterinari va fer una crida a la
revisió de l’obligatorietat de la vacuna de la ràbia pels animals de companyia. Es tracta d’u-
na malaltia molt greu que, afortunadament, ja està eradicada del nostre territori, però no
al nord d’Àfrica i en algunes zones de l’Europa de l’est, fins el punt que els desplaçaments
massius en els períodes de vacances i la gran mobilitat que tenen les persones en una Eu-
ropa sense fronteres ens fa molt vulnerables, tal com ha passat recentment ben a prop nos-
tre. És per això que continuarem amb la nostra reivindicació d’aquesta vacuna.
Aquesta demanda té molt a veure amb la tinença, cada cop més estesa, d’animals de com-
panyia, que és un altre dels aspectes que ens acosta a la societat. És per això que també
volem posar l’accent en l’educació de les persones propietàries, en la necessitat de tenir cu-
ra de les mascotes i de fer-ho en les condicions adequades de salut i d’identificació. La ti-
nença responsable és, doncs, un altre dels camins que ens ha de dur cap a una sola salut,
i això ens ha de conduir a seguir esforçant-nos en aquesta línia, i a fer-ho tant com a col·lec-
tiu, mitjançant campanyes, accions en fires i col·laborant amb altes institucions i organit-
zacions, com a títol individual en la nostra tasca diària. 

Una sola salut

Després de la celebració de la
nostra festa el passat 2 d’oc-
tubre, volem agrair la presèn-
cia a tots els assistents, entitats
i patrocinadors per haver cele-
brat la festa amb nosaltres.
Amb la confiança que l’hàgiu
gaudit força, us hi esperem
l’any vinent. Aprofitem per re-
cordar-vos que ja disposem de
la Loteria de Nadal. El núme-
ro de la rifa és el 46.459, i les
participacions són a 10 euros.
Reserveu-les a les nostres ofi-
cines.

46.459
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La revista Veterinaris de Lleida
no comparteix necessàriament
ni es fa responsable dels articles
i opinions redactats pels seus
col·laboradors.

Carmen López Burillo, Presidenta del Col·legi de Veterinaris de Lleida
*Aquest article va ser publicat als diaris ‘Segre’ i ‘La Mañana’ el passat 4 d’octubre
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La festa dels veterinaris s’ha convertit en una diada as-
senyalada per a tots els col·legiats i col·legiades. La tro-
bada anual de Sant Francesc d’Assís és ja la festa de re-
ferència del sector i any rere any aplega els professio-
nals de la veterinària al voltant d’una taula i enmig d’un
ambient distès i festiu.
El passat 2 d’octubre, la Finca Prats va acollir el sopar,
que aquest any aplegava més d’un centenar de perso-
nes que van aprofitar la vetllada per, en una festa mar-
cada pel bon ambient, intercanviar impressions, xerrar i
retrobar-se després d’un any de dur treball.
El punt de partida de la que seria una llarga nit va co-
mençar amb el tradicional pica-pica de benvinguda, on
tots els assistents es van poder saludar mentre degusta-
ven suculentes mossadetes i s’immortalitzaven en el di-
vertit pothocall, que es va instal·lar per a l’ocasió. En
acabar, tothom es va agrupar per fer la ja tradicional fo-

to de família. Un copa asseguts a la taula, la presidenta
del Col·legi va pronunciar un senzill discurs de benvin-
guda, i, seguint amb la mateixa línia de l’any passat, va
dir que “un any més hem volgut fer una festa entre
companys, perquè vosaltres sou les autoritats”. 

Record per als companys que ens han deixat
Carmen López també va tenir unes paraules de record
per als companys que ens han deixat durant aquest any:
Francesc Xavier Gascón Pomar, Rafael Chavarria Cres-
po i Josep Maria Salord Solé. En aquest clima d’intimi-
tat i confiança, van degustar el primer plat, que consis-
tia en una coca tèbia de popets saltats amb bouquet d’a-
manida.
Abans del segon plat, la presidenta del Col·legi va do-
nar la benvinguda als nous col·legiats. Tot just abans de
de les postres va arribar un dels moments emotius de la

Els veterinaris gaudeix
La Finca Prats acull el sopar de Sant Francesc amb més de 100 pers
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xen de la seva gran nit
rsones en una vetllada plena de regals, guardons i molt bon ambient
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nit: el lliurament del guardó al Veterinari de l’Any, que
en aquesta ocasió va recaure en Josep Gusart Fíguls.
A l’hora dels cafès va arribar el moment estelar i més
esperat de la nit, el gran sorteig d’obsequis i regals,
gentilesa de les firmes patrocinadores. Enguany el sor-
teig anava carregadet de sorpreses i de molta expec-
tació per veure a qui anirien a parar els regals estrella:
els viatges.
Els afortunats d’aquesta edició van ser els següents:
Àlvar Mongrell va aixecar-se com a triomfador de la
nit quan li va tocar el viatge a Malta per a dues per-
sones, gentilesa d’AMA. El cap de setmana romàntic
va anar a parar a mans de Víctor Romia, i la nit d’ho-
tel per a dues persones va recaure en José Ortiz. En-
mig es van sortejar lots espectaculars, regals sorpresa,
botelles de cava i vi, sopars, un curs de golf, una cà-
mera i pernils, entre moltes altres coses.
Amb l’eufòria del sorteig i amb el somriure dibuixat a
les cares, tothom va passar a la zona habilitada per ba-
llar amb la música d’un DJ i prendre les darrreres co-
pes abans de marxar cap a casa. Aquí, però, esperava
als assistents una darrera sorpresa: el sorteig d’una nit
d’hotel per a dues persones.

6
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Si hi va haver un moment emotiu i intens durant la nit,
aquest va ser el lliurament del guardó al Veterinari de
l’Any. En aquesta quarta edició, la distinció va recaure
en Josep Gusart i Fíguls, un veterinari veterà i incom-
bustible, molt estimat pel col·lectiu. Aquest any s’ha va-
lorat i premiat la seva força, empenta, iniciativa i la tra-
jectòria. 
Josep Gusart va acabar la carrera de veterinària l’any
1978 i l’estiu vinent es jubilarà després de tota una vida
dedicada a la seva passió: la veterinària. Tot i haver tre-
ballat per a l’Administració, ha estat sempre autònom.
Entre les moltes coses que ha aportat al sector, cal des-
tacar que va ser el primer veterinari que va introduir la
inseminació artificial en el món del porcí i que fa 16 anys
va fundar Oviatros, una empresa de veterinaris dedica-
da a l’oví. Sempre ha pres part en el món associatiu i ha
estat membre de la Junta del Col·legi amb Jordi Ricart,
Miquel Molins i Albert Feliu.
Albert Finestra va declarar que li feia molta il·lusió, en el
seu darrer any a la Junta, fer el lliurament de la distinció
a Gusart, ja que “se’l mereix, perquè fa moltíssims anys
que és veterinari i ha passat temps molt durs, aguantant
al peu del canó sense defallir, i és un exemple per tota
la seva trajectòria”.
Gusart, visiblement emocionat, va fer un discurs ple d’a-
graïments i de sensibilitat. “No us faré cap discurs”, va
dir només començar, però “vull agrair a la junta haver
pensat en mi per aquest premi. Vull agrair al Rogeli, al

Marcelo i al Chema haver vingut de lluny només per mi.
Vull dedicar-lo al jovent, perquè són el futur, i voldria,
també, compartir-lo amb la Fina, el Joan i el Marc per-
què han estat al meu costat en els moments més durs;
amb els meus companys d’Oviatros i, molt, molt espe-
cialment el vull dedicar al nostre company i amic Xavier
Gascón”.

Josep Gusart, Veterinari de l’Any
EEll  ffuunnddaaddoorr  dd’’OOvviiaattrrooss,,  eemmoocciioonnaatt,,  vvaa  ddeeddiiccaarr  eell  gguuaarrddóó  aa  XXaavviieerr  GGaassccóónn

El guardonat va protagonitzar un dels moments més emotius i intensos de la vetllada

Gusart va ser assenyalat com tot un exemple
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Aquest any, un total de 33 nous col·legiats han entrat a formar part de la família dels veterinaris. Una re-
presentació d’aquests joves va assistir al sopar, i la junta els va fer el lliurament d’un obsequi de benvingu-
da. Els nous col·legiats són: Sílvia Creus, Anna Rodríguez, Eugeni Pujantell, Pamela Haydee Peña y Lillo,
Eduardo Pablo, Bàrbara Febrel, Joan Call, Marina Dolade, Aida Arjona, Víctor Bara, Violeta Noguera, Elsa
Fernández-Mayoralas, Andreu Pascual, Ainhoa Almela, Joaquín Miguel, Javier Lillo, Luis Vallbona, Maria
Bovera Prats, Albert Canut, Felipe Manuel Gan, Vanesa Torres, Josep M. Batalla, Roger Bellet, Karen Larro-
sa, Marina Carbonell, Albert Balcells, Núria Vaquero, Carmen García-Riart, Jésica Gil, Alicia Torrano, Gem-
ma Llardén, Helena Ferreras i Emma Solé.

Benvinguda als nostres col·legiats
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Drets: Sr.A. Finestra, Sra. N. Duran, Sr. J. Fabà, Sra. D. Corredera, Sra. C. López, Sra.T. Milà, Sra.T. García i Sra. M. Bieto.
Asseguts: Sr. Josep A. Santos, Sr. José M. Banzo, Sr. X.Arqués i Sr.A. Mongrell

Drets: Sr. J. Jovellar, Sra. M. Navarro, Sra. I. Gatnau, Sr.V. Romia, Sra. M.Aribau, Sra. Rosa M. Sanchiz, Sr. Josep M. Rodié, Sr. R. Jové, Sra. E. Mitjans 
i Sr. R. Balagueró.Asseguts: Sr. S. Bernaus, Sra.A. Cercos, Sr. J. Bajona i Sra.A. Batallé
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Drets: Sr. C. Jauset, Sr. R. Feixa, Sr. J. Lloveras, Sr.A. Roset, Sr. J. Gusart i Sr. M. de las Heras.
Asseguts: Sra. Maria J. Jou, Sra. C. Nogareda, Sra. M. Dalmau, Sra. F. Casals, i Sr. C. González.

Drets: Sr. L. Gómez, Sra. P. Peña y Lillo i Sra. D.Vásquez.
Asseguts: Sra. O. Romera, Sra. N. Mascarilla i Sra. J. Gil
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Drets: Sr.A. Guasch, Sr.V. Riu, Sra. P. Cuéllar, Sr. J.A. Flores, Sra. R. Giralt, Sra. M. Gil de Bernabé, Sr. Q. Camprubí i Sra. C. López.
Asseguts: Sr. L. Sanmartín, Sra. C. Golobardes, Sra. M. C. Beltran, Sra. M. Gavarró i Sr.A. Dalmau

Drets: Sr. R.Areny, Sra. M.Valderrey, Sra. R. Galitó i Sr. R. Cos
Asseguts: Sr. G. Idiáquez, Sra. M. Gros, Sra.A. Barbé i Sr. J. González
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Drets: Sr. Q. Corbella, Sr.V. Bara, Sr. J. Call, Sra.A. Ingla, Sr. J. López, Sr. M. Gusart, Sra. N.Vaquero, Sra.A. García, Sr. E. Pablo, Sr. J. Quiros, Sr. L.
Vallbona, Sra. K. Larrosa, Sra. G. Rodríguez i Sra.A.Torrano.Asseguts: Sr. L. Fabà, Sr. R. Bellet, Sr.A. Balcells, Sr. J. M. Batalla, Sra. E. Solé i Sra. M. Carbonell

Drets: Sra. C. Floarea, Sra. M Huguet i Sr. C. Solsona 
Asseguts: Sr. E. Marie, Srta.Alexandra, Sr. J. Ortiz, Sra. M.T. Hernàndez i Sr. J. Boix.
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Drets: Sra. M. C. Beltran, Sra. N. Riera, Sr. A. Guasch, Sra. C. Golobardes, Sra. M. Llordella, Sr. J. Ribó, Sr. L. Sanmartín i Sra. G. Farré.
Asseguts: Sra. M. Bosch, Sr. D. Rodríguez, Sra.V.Torres i Sr. D. Llobregat

Drets: Carina i Carles.Asseguts: Rosa i Àngels
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Àlvar Mongrell va ser l’afortunat i es va endur el viatge a Malta
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COMPLEMENTOS P. COMPUESTOS CENTRE VETERINARI DEL PLA CENTRE VETERINARI NORD COMERCIAL PERE SERRAAGRIFOOD

CCOOLL··LLAABBOORRAADDOORRSS  AAMMBB  AA

PPAATTRROOCCIINN

ARVET

DISTRIVET INGASO FARM, S.L. LABORATORIOS
BOEHRINGER INGELHEIM

MSD Animal Health CALIER LABORATORIOS LAMONS

FARCO VETERINARIA - GUSART FELIXCAN, S.L. TOPIGS NORSVIN PORCICAT / GRUP DE SANEJAMENT
PORCÍ DE LLEIDA

COVITSA GRUPO SETNA

GESTEVET GRUP ALIMENTARI GUISSONA        CEVA COOPERATIVA SANT ISIDRE
DE BELLCAIRE

BON ÀREA NESTLÉ PURINA

R C CONSULTORS I AUDITORS

ROTECNAGANADOS GILI

MAYMO

DINUVET, S.L.

CCOOLL··LLAABBOORRAADDOORRSS  EENN  EELL
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BB  AAPPOORRTTAACCIIÓÓ  EECCOONNÒÒMMIICCAA

CCIINNAADDOORRSS

OCAÑA  RAMADERA, S.L. OVIATROS, S.L. P C MAT, INSTAL.LACIONS
RAMADERES

R3 BIOTEC SALLAVET SANITAT ANIMAL ZOETIS

AIM DIFFUSION LLEIDAMBIENT, S.L. COOPERATIVA D’ARTESA TECNOVIT
( TECNOLOGIA I VITAMINES)

OCAÑA
RAMADERA, S.L.

LABORATORIOS HIPRA

TECNA, S.A VALL COMPANYS, S.A. BIOPYC, S.L.

VIATGES LLEIDA NUTRALSCA

LERIDANA DE PIENSOS, S.A.

LABORATORIOS MERIAL LABOTARIOS SYVA LABORATORIOS VIRBAC INVESA NEDIVER ADN PORTAVET

ITACA PRODUCTES VETERINARIS PROGAN ROYAL CANIN GESTIÓ RAMADERA SERGAL ITF (TECHNICAL FOODS)

  EELL  SSOORRTTEEIIGG  DDEE  RREEGGAALLSS

COOPERATIVA D’IVARS
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“Manejo y gestión de maternidades porcinas II: la lacta-
ción”, obra escrita per un grup de professionals de sector
porcí llicenciats en Veterinària -coordinats per Emilio Ma-
gallón- i publicada per l’Editorial Servet, i “Guía de cam-
po de los polinizadores de España”, de Luis Óscar Agua-
do, Alberto Fereres i Elisa Viñuela i publicada per Mundi
Prensa, van ser els treballs guanyadors de la 44a edició
del Premi del Llibre Agrari, guardó convocat per Fira de
Lleida en el marc de la Fira de Sant Miquel i del saló Eu-
rofruit i que té una dotació de 6.000 euros. El Col·legi de
Veterinaris de Lleida és una de les entitats que integren el
jurat i que, a més, va assumir aquest any la presidència
rotatòria representat per la presidenta del COVLL, Car-

men López (que va assistir també al lliurament del guar-
dó), i pel secretari de la junta, Josep Torra. 
El jurat qualificador del llibre “Manejo y gestión de ma-
ternidades porcinas II: la lactación” va valorar que “és una
obra escrita per persones que treballen en el camp, en
aquest cas en granges reproductores, i que destaca per la
seva alta qualitat tècnica, la facilitat de la seva lectura, els
esquemes que inclou i les excel·lents fotografies”. El ju-
rat també va remarcar que “aquests professionals del sec-
tor veterinari hagin dedicat tant d’esforç per divulgar els
seus coneixements en qüestions com ara els procediments
més utilitzats per fer adopcions i deslletament, l’alimen-
tació o les principals malalties”.

Obres sobre la lactació del porcí i els
polinitzadors guanyen el Premi del Llibre Agrari

Els guardons van ser lliurats dins la Fira de Sant Miquel de Lleida





LLaa  jjoorrnnaaddaa,,  oorrggaanniittzzaaddaa  ppeell  CCooll··lleeggii,,  eess  vvaa  cceelleebbrraarr  eell  ppaassssaatt  2255

El benestar animal i el s
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2255  ddee  sseetteemmbbrree  eenn  eell  mmaarrcc  ddee  llaa  FFiirraa  ddee  SSaanntt  MMiiqquueell  ddee  LLlleeiiddaa

sacrifici d’aus, a debat 
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El passat dia 25 de setembre, el Col·legi de Veterinaris de
Lleida va organitzar la Jornada Tècnica de Benestar animal:
sacrifici d’aus, dins els actes de la Fira de Lleida. La jornada,
inclosa dins el Pla Anual de Transferència Tecnològica del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP), va comptar amb la col·laboració de l’Agència de Sa-
lut Pública (ASPCAT) i el Centre de Sanitat Avícola de Cata-
lunya (CESAC). Van presentar la jornada la Sra. Mercè Bie-
to, directora del Servei Regional a Lleida i Pirineu de l’AS-
PCAT; el Sr. Jaume Fabà, director dels Serveis Territorials del
DARP a Lleida, i la Sra. Carmen López, presidenta del nos-
tre Col·legi. Com a ponents, van participar els principals ac-
tors actuals del Benestar Animal a Catalunya: el Sr. Ramon
Jové, director del CESAC, representant al sector; la Sra. Ro-
sada Gili, del DARP, i la Sra. Eva Tolosa, de l’ASPCAT, en nom
dels veterinaris que tenen la tasca de preservar el benestar
dels animals que se sacrifiquen als escorxadors, i el Dr. An-
tonio Velarde, de l’IRTA, que va parlar del benestar des del
vessant científic. L’acte anava adreçat a veterinaris del sec-
tor avícola, operadors d’empreses avícoles i alimentàries, ve-
terinaris relacionats amb el control oficial i altres tècnics del
sector. Actualment, el benestar animal és una demanda crei-

xent de la societat. Els consumidors estan molt conscienciats
que s’ha d’evitar el patiment dels animals de producció, i en
aquesta línia la Unió Europea controla que els productors de
carn compleixin unes normes, cada cop més exigents. El sec-
tor i l’Administració fa uns anys que treballen plegats amb
aquest objectiu. Les ponències van tractar temes com ara el
sacrifici d’aus no destinades al consum humà, l'evolució i va-
loració de l’aplicació del Pla de Control de Benestar Animal
als escorxadors i l’aspecte científic dels efectes del sacrifici
sobre el benestar de les aus. Els darrers anys, el treball i els
estudis fets des del sector, l’Administració i les entitats cien-
tífiques ens han fet avançar molt en el coneixement dels
efectes que tenen sobre els animals el sacrifici i les opera-
cions connexes amb ell. Amb aquests coneixements, i amb
l’organització d'un control oficial interdepartamental, s’ha
fet un gran pas en matèria de benestar animal. Malgrat
aquesta bona evolució, ens queda molt camí per fer i cal se-
guir treballant plegats per garantir la màxima protecció dels
animals que consumim.
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LLaa  jjoorrnnaaddaa  vvaa  ttrraaccttaarr  eell  tteemmaa  ““MMoonniittoorriittzzeemm  llaa  ssaalluutt  aa  llaa  ggrraannjjaa??””

Coincidint amb l’inici del quart mòdul
del màster SAPROPOR, que té el su-
port del Col·legi de Veterinaris, el pas-
sat 4 de setembre es va realitzar una
taula rodona amb el tema “Monito-
ritzem la salut a la granja?”, que va
comptar amb la presència de Lorenzo
Fraile (moderador, Universitat de Llei-
da), Ana Alegre Sabaté (Pinsos Cos-
ta), Gloria Abella (Pinsos del Segre) i
Albert Finestra (Technical Suport Con-
sulting i vicepresident del COVLL).
Fraile va començar posant l’accent en
la importància de la monitorització sa-
nitària de les nostres granges, un fet
que suposa una inversió important
d’energia, temps i diners, però que
permet conèixer els patògens, pre-
sents i potencials, que amenacen l’es-
tabilitat sanitària i la productivitat d’a-
questes i controlar l’evolució d’una
determinada malaltia. Va remarcar la
utilitat de les dades que retornen in-
formacions òptimes per conèixer l’es-
tat d’una granja. També va aportar
llum sobre tècniques diagnòstiques de
màxima actualitat, com ara l’ús de
fluids orals per a la detecció de la sín-
drome respiratòria i reproductor por-
cí (PRRS).
Per la seva part, Albert Finestra (Tech-
nical Suport Consulting) va realitzar
un repàs sobre l’eficàcia del monito-
ratge en les granges, centrant la seva
ponència en l’eficàcia dels programes vacunals. Cada pro-
grama vacunal s’ha de monitoritzar segons les caracterís-
tiques de cadascuna de les vacunes, així com dels seus ad-
juvants.
El veterinari considera l’estudi dels seroperfils com una de
les formes més objectives per a la monitorització de la
granja, una eina en la qual recolzar-nos per intentar com-
prendre les particularitats de la dinàmica de les infeccions
dins de les granges. Aquesta eina ha servit per assolir l’es-
tatus actual del país davant la malaltia d’Aujeszky, la qual,
gràcies a la vacunació i posterior monitorització, s’espera
eradicar en els propers anys. El monitoratge de les vacu-
nes i els seus plans vacunals associats serveix a més per va-

lorar els errors i/o bondats de les vacunes en si mateixes,
així com el bon o mal maneig de les mateixes.
Després de les exposicions dels ponents, es va obrir un de-
bat amb els alumnes del Màster i altres assistents a la tau-
la rodona. Les preguntes es van centrar en com es pot mo-
nitoritzar la salut a la granja. Els ponents van coincidir en
assenyalar que no hi ha un únic protocol de monitoratge,
sinó que això depèn de les característiques de la malaltia i
del patogen, de la prevalença i del maneig de la granja,
aquest últim fonamental perquè, per exemple, les vacu-
nacions siguin efectives. Algunes malalties no suposen una
gran mortalitat i el seu cost econòmic depèn de la dismi-
nució de l’eficiència productiva dels animals.

Primera taula rodona del Màster en Sanitat
i Producció Porcina



SP Veterinaria triplica la seva capacitat de producció d’injectables. SP Veterinaria ha inaugurat la
seva nova zona de producció d’injectables. Aquesta obra ha significat triplicar la seva anterior capacitat de
producció al costat de dues línies d’envasament independent. Ara es disposa d’una zona doble de reactors in-
jectables amb capacitat de 1.500 litres, preparats per a solucions de petit i gran volum, suspensions i preparats
penicil·làmics. Al mateix temps, s’han incorporat a l’equipament de l’empresa dos envasadores, taponadores i
capsuladores compactes amb un sistema únic de control de zona que asseguren un producte d’alta qualitat. 

Curs de preparació per a oposicions al cos de Salut Pública. El Col·legi de Veterinaris de Lleida està
organitzant, durant dos mesos, un curs de preparació per a les oposicions de Tècnic de Salut Pública. Aquest
curs consta de dos blocs, un general i l’altre específic, que es podran fer junts o per separat.

Seminari online sobre dermatitis atòpica canina amb places gratuïtes per a col·legiats. El
Col·legi, en col·laboració amb el Grup Asís, va tornar a organitzar un seminari en línia que va tractar el tema
“Dermatitis atópica canina: el reto de moda”, que tenia places gratuïtes per als col·legiats. El curs el va impar-
tir la doctora Carmen Lorente.
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