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2016: un balanç de passat i de futur
El canvi d’any acostuma a ser un bon moment per fer un cop d’ull enrere, per passar balanç d’allò que hem fet i també per
marcar-nos uns propòsits de cara al futur. 
Des de la junta tenim clara que la nostra feina ha d’anar per allà on ha anat fins ara, sempre, evidentment, amb la mirada
posada en avançar, en continuar progressant, buscant noves vies i noves idees, i tractant d’esmenar i millorar aquelles co-
ses que creiem que ens poden ajudar a millorar en el futur. 
Mirant allò que deixem enrere, per al Col·legi és moment de fer una doble valoració: hem de passar balanç del 2016 i tam-
bé del primer any de la nova legislatura que vam emprendre ara tot just farà dotze mesos. En el pla personal volem donar
la benvinguda al Roger Bellet com a nou membre de la junta en substitució de la Gemma Rodríguez a la qual volem agrair
la bona tasca realitzada durant aquest temps.
Cal dir, en primer lloc, que durant aquest període hem fet moltes coses i en molts àmbits, i aquesta revista n’és el millor tes-
timoni. D’entrada, la seu del Col·legi ha viscut una transformació que ja vam endegar durant el nostre primer mandat i a la
qual hem donat continuïtat. Han estat un seguit de remodelacions fruit d’un esforç i d’una inversió importants, però que
creiem que són bàsiques perquè tots plegats gaudim d’un patrimoni que, al cap i a la fi, és de tots, ja que és la nostra casa.

També hem refermat la nostra aposta per la formació, un punt que considerem que ha de ser un eix bàsic del
present i del futur, absolutament clau, per tal d’enfortir professió. En aquest sentit, voldria recordar que hem or-
ganitzat jornades de tots els àmbits, algunes amb l’aixopluc de les diferents administracions i d’altres sota la ini-
ciativa privada, i no ens cansarem d’insistir en què estem oberts a que ens proposeu nous temes per tal que obrim
nous fronts i possibilitats. 
De la mateixa manera, tampoc no cal oblidar que, com cada any, hem estat presents en diferents fires, con-
gressos, premis i màsters, i hem concedit beques, sempre mirant de defensar els nostres interessos i donant a co-
nèixer tota la nostra tasca.
Dins la nostra línia de treball, ens complau haver signat convenis de col·laboració amb diferents institucions i en-
titats que ens han d’ajudar millorar la nostra visibilitat i que han de facilitar l’establiment d’unes bases sòlides de
cara al futur per a la nostra tasca professional. 
Un dels convenis el vam signar va ser de nou l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBL-
leida), i té com a objectiu promoure, desenvolupar i difondre la recerca biomèdica bàsica, , i la formació en re-
cerca en l’àmbit de les ciències de la salut, principalment a les terres de Lleida. 
L’altre conveni va tenir com a signants el Col·legi, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i la Paeria, i ha
de servir per agilitar la identificació dels animals de companyia a Lleida, establint un compromís per defensar mi-
llor els drets dels animals, fomentant-ne la identificació i el cens, i lluitant contra l’abandonament i el maltracta-
ment animal en qualsevol de les seves presentacions. 
Finalment, i insistint en el capítol de la visibilitat, no voldria passar per alt el fet que hem estrenat la nova pàgi-
na web del Col·legi, una eina que ara resulta molt més actualitzada, moderna, àgil i força pràctica, i que ens ha
de permetre estar connectats amb tots vosaltres i amb la ciutadania en general per tal d’informar de tot allò que
fem, i que posem a la vostra disposició per tal de millorar-la amb les vostres aportacions i propostes.
Una de les notícies que apareix en aquesta nova web, i que també és protagonista en les pàgines d’aquesta re-
vista, és el nostre company i amic Mateu Torrent amb motiu dels seus setanta anys com a col·legiat. Ell és el mi-
llor exemple de la nostra tasca professional, però també de la importància de estar col·legiat per enfortir el col·lec-
tiu, pel seu sentit de pertinença i per prestigiar la professió tenint cura de la deontologia professional.
Un sentit de pertinença que ja estan començant a experimentar aquells veterinaris més joves que en els dos darrers
anys han fet efectiva la seva col·legiació i que marquen una tendència a l’alça que és un bon indicador de futur.
Un futur que comença per aquest 2017, fet pel qual aprofito per desitjar-vos que l’any nou sigui profitós per a
tots vosaltres, tant a nivell personal com professional.

Carmen López Burillo, Presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
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La junta directiva va executar en el darrer trimestre de
l’any passat una nova fase de reforma en les instal·la-
cions de la seu oficial del Col·legi de Veterinaris de Llei-
da complint així un dels objectius que es va marcar en
la seva primera legislatura, i que ha prosseguit en
aquesta segona etapa de mandat. 
Amb l’objectiu de millorar i modernitzar tots els espais
del Col·legi, conservant i revaloritzant alhora el patri-
moni, durant els últims anys s’han dut a terme nom-
brosos canvis tant d’obra com de mobiliari. 
El més destacat de la remodelació va començar la pas-
sada legislatura amb la reforma integral dels serveis, el
despatx principal i de l’espai de la zona de bar i el de
la gran sala adjunta a la sala d’actes. Aquest desembre,
la remodelació ha prosseguit amb una obra important
que ha unit en un sòl espai l’antiga biblioteca i la sala
de juntes, dos dels llocs emblemàtics del COVLL.
Amb totes aquestes reformes es pretén poder donar un
millor servei a tots els col·legiats que visiten el COVLL,
i que tenen les portes del COVLL obertes per tant de
realitzar jornades o reunions, i a tots aquells que parti-
cipen en les sessions formatives obertes i jornades pro-
fessionals que celebren al llarg de l’any.   

Nova fase de millores
en les instal·lacions de

la seu del Col·legi
EEss  ccoommpplleetteenn  lleess  oobbrreess  ddee  rreeffoorrmmaa  ddee
ll’’aannttiiggaa  bbiibblliiootteeccaa  ii  llaa  ssaallaa  ddee  jjuunntteess
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El Col·legi de Veterinaris de Lleida ja té activada des del mes
de desembre la seva nova pàgina web (www.covll.cat), un
portal amb un nou disseny i distribució, més intuïtiu, amb
informació útil i adaptat a tots els dispositius mòbils.
El lloc web, que manté la se-
va adreça de sempre, conté
diferents apartats (història,
òrgans de govern, personal,
estatuts, normatives, etc.), a
més d’enllaços d’interès i
també cercadors més àgils de
veterinaris i clíniques.
Dins del nou apartat ‘Què vols
fer?’, s’informa sobre com
col·legiar-se, com posar una
oferta de feina (s’ha habilitat un
formulari), com oferir els serveis
com a veterinari/a, o també
com i on aparcar si es visita el
COVLL, entre d’altres aspectes. Un dels capítols que tam-
bé es potencia al nou lloc web és el referent a la informació
i la imatge, amb la creació d’un canal actualitzat de notícies,
l’activació de l’agenda d’activitats i un apartat on es reco-

pilaran activitats que se celebren al COVLL, així com les jor-
nades i congressos que es fan fora. També s’han afegit ga-
leries de fotos, amb un recull de les principals activitats i un

apartat on es poden desca-
rregar les darreres revistes en
PDF.
El lloc web disposa d’una
‘Àrea Privada’ on s’hi podran
consultar, inicialment, les
ofertes de feina (també
s’envien a través de la
Newsletter) i els documents
de les xerrades formatives
que s’organitzen al
COVLL. 
Per tal d’accedir a aquesta
àrea, seran necessaris un

nom d’usuari i una contrasenya, dues dades que
s’han enviat o enviaran via e-mail des del Col·legi. 
El web es troba en període de proves, per la qual si algú de
vosaltres veu alguna errada, té alguna proposta per tal de
millorar-lo, o bé creu que seria oportú incloure-hi alguna
secció o apartat més, estarem agraïts que ens ho faci saber.

TOT EN
UN SOL CLIC
EELL  CCOOLL··LLEEGGII  EESSTTRREENNAA  LLAA  SSEEVVAA  NNOOVVAA  WWEEBB
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El COVLL va rendir un emotiu homenatge a Mateu Torrent
i Molleví amb motiu dels setanta anys com a col·legiat.
El reconeixement va tenir lloc el divendres 2 de desembre
a la seu del Col·legi, on la junta va lliurar a Torrent una
placa en commemoració d’aquesta fita en presència de la
seva família, membres de la junta del COVLL i amics.
L’homenatjat, Doctor en Veterinària, va agrair emocionat
un detall que premia la seva intensa activitat professional
durant tota una vida. 
Mateu Torrent, que va néixer a Peramola fa 95 anys i re-
sideix a Lleida, es va col·legiar l’1 de desembre del 1946 i
va exercir, entre d’altres, les tasques de Veterinari titular a
Organyà, Centelles i, en especial, a Puigverd de Lleida, des
del 1948 fins al 1986.
Llicenciat a la Facultat de Saragossa, Mateu Torrent va co-
mençar la seva tasca com a veterinari l’any 1947. Diplo-
mat de Sanitat a Barcelona el 1952, va ser també cap de
la Secció Tècnica, del 1955 al 1967, de la Junta del Col·le-
gi de Veterinaris de la província. A més, va exercir com a
professor de Zootècnia a l’Escola Superior d’Agrònoms de
Lleida (1975-1986). 
Ha estat distingit amb l’Ordre Civil del Mèrit Agrícola del
Ministeri d’Agricultura (1960), amb l’Encomienda de l’Or-
dre Civil del Ministeri de Sanitat (1965), amb el Primer Pre-
mi Nacional de Premsa Agrícola del Ministeri d’Agricultu-
ra (1968) i amb la Medalla del Treball Francesc Macià
(2000).
A més, és Diplomat en Gestió d’Empreses Agràries (1965)
i Acadèmic Numerari de l’Acadèmia de Doctors de la Uni-
versitat de Barcelona (1973) i de l’Acadèmia de Ciències
Veterinàries de Catalunya, amb càrrec de vicepresident
(1998), i ha estat autor i coautor de diferents llibres i po-
nent en diferents congressos.

Homenatge a Mateu Torrent pels seus setanta
anys com a col·legiat

Torrent va agrair
un homenatge en
què va estar
acompanyat per
la seva família



Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida8 Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida8

CCoonnvveennii  ddee  ccooll··llaabboorraacciióó  eennttrree  VVeetteerriinnaarriiss  ii  ll’’IInnssttiittuutt  ddee  RReecceerrccaa  BBiioommèèddiiccaa
ddee  LLlleeiiddaa  FFuunnddaacciióó  DDrr..  PPiiffaarrrréé

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida seguirà sent una
de les entitats que col·laborarà de forma activa amb l’Ins-
titut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré
(IRBLleida). 
El passat dilluns 7 novembre es va prorrogar aquest acord
de col·laboració amb la signatura del document oficial del
conveni per part de la presidenta del COVLL, Carmen Ló-
pez, i del responsable de Promoció de l’IRBLleida, Josep
Maria Bosch, en representació de la presidenta de l’enti-
tat, Elvira Fernández.
La donació del Col·legi de Veterinaris anirà destinada a
promoure, desenvolupar i difondre la recerca biomèdica
bàsica, translacional-aplicada i clínico-epidemiològica, i la
formació en recerca en l’àmbit de les ciències de la salut,
principalment a les terres de Lleida.
Des de l’IRB també es treballa definint objectius preferen-
cials que possibilitin una investigació de qualitat per pro-
porcionar uns millors serveis a la població.

Un any més al costat de l’IRBLleida
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MMaannuueell  CCeerrvviiññoo,,  ttèèccnniicc  ddee  RRuummiiaanntteess  ddee  BBooeehhrriinnggeerr  IInnggeellhheeiimm,,
vvaa  ooffeerriirr  llaa  xxeerrrraaddaa

La Seu d’Urgell va acollir, el dimarts 29 de novembre, una
jornada tècnica gratuïta de vaquí sota el títol “Resposta
immunològica després de l'aplicació de vacunes vives en-
front de BVD”, organitzada pel Col·legi de Veterinaris de
Lleida amb la col·laboració de Boehringer Ingelheim. 
L’activitat estava inclosa al Pla Anual de Transferència Tec-
nològica (PATT) i la xerrada va te-
nir com a protagonista Manuel
Cerviño, tècnic de Rumiantes de
Boehringer Ingelheim. L’enunciat
de la ponència era “Immunitat
humoral i cel·lular en la vacuna-
ció enfront de BVDV i el seu pa-
per en la protecció”. 
Segons va explicar Manuel Cer-
viño, en la lluita enfront la BVD,
la vacunació és un pilar fona-
mental. No obstant això, no tots
els tipus de vacuna es comporten
de la mateixa manera. Per com-
prendre les diferències entre els
diferents tipus de vacuna, cal co-
nèixer alguns aspectes del virus
de la BVD, el rol dels anticossos i les cèl·lules T en la pro-
tecció, la diferència en l’estimulació realitzada per les va-
cunes inactivades enfront les vacunes vives, i fins i tot en
comparació amb l'estimulació natural induïda pel virus
camp, i el desafiament que suposa la presència d'anticos-

La vacunació de vaquí,
a anàlisi a la Seu d’Urgell

sos preexistents a la vacunació.
La presentació de la jornada va anar a càrrec de la presi-
denta del COVLL, Carmen López, acompanyada del se-
cretari de la junta, Josep Torra. En acabar la xerrada, es va
obrir un debat sobre aquest tema.
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LLaa  ssaallaa  dd’’aacctteess  ddeell  CCOOVVLLLL  aaccuullll  llaa  ccoonnffeerrèènncciiaa  dd

El què, el quan i el com de l

‘Fluidoteràpia a la teva clínica: què, quan i com?’ va ser el
títol de la conferència que la doctora Cristina Fragío Arnold
va oferir al Col·legi de Veterinaris de Lleida el passat 24 no-
vembre sota l’organització de B. Braun VetCare SA.
Cristina Fragío, Doctora en Medicina Veterinària i Respon-
sable d’Hospitalització i Urgències i Cures Intensives de
l’Hospital Veterinari de la Universitat Complutense de Ma-
drid, va tractar diferents aspectes del tractament amb fluids
i nutrició parenteral. Durant la xerrada, es va realitzar una
revisió dels diferents tipus de sèrums utilitzats en la clínica
veterinària habitual i es va incidir en la importància d’a-
questa modalitat terapèutica per resoldre casos de deshi-
dratació i hipovolèmia. 
També es van repassar les fórmules necessàries per tal de
calcular els dèficits de fluids en diferents situacions, a més
de presentar diversos casos clínics i la seva resolució. Des-
prés de la conferència, que va comptar amb una quaran-
tena d’assistents, es va obrir un col·loqui.



  ddee  llaa  ddooccttoorraa  CCrriissttiinnaa  FFrraaggííoo,,  ddee  BBrraauunn  VVeettCCaarree  

la fluïdoteràpia a la clínica
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MMaarrttaa  FFaarrrréé  ii  QQuuiimm  FFrraasseerr  ((AASSPPCCAATT))  vvaann  sseerr  eellss  eennccaarrrreeggaattss  dd’’iimmppaarrttiirr
llaa  sseessssiióó  iinnffoorrmmaattiivvaa

Marta Farré i Quim Fraser, membres d’ASPCAT (Agència
de Salut Pública de Catalunya), van ser els ponents de la
sessió informativa sobre la detecció de triquines en carn
de caça silvestre que es va fer a la seu del Col·legi de Ve-
terinaris de Lleida el passat 19 d’octubre.
Marta Farré va parlar de ‘Normativa i tècniques de detec-
ció de triquines’, mentre que Quim Fraser ho va fer sobre
‘Activació del sistema de comunicació. Recomanacions del
Departament de Salut per a un consum segur de la carn
de porc senglar’. La jornada va ser presentada per Imma
Cervós, subdirectora de protecció de la Salut, i per Car-
men López, presidenta del COVLL, i anava adreçada a ve-
terinaris que realitzen proves de detecció de triquina i al-
tres veterinaris interessats. 
Els objectius de la sessió eren, doncs, sensibilitzar i infor-
mar sobre el risc de la triquinosi en la situació actual, co-
nèixer els controls que es fan en la carn de caça i el circuit
de comunicació de casos de triquina, aprofundir en les tèc-
niques d’anàlisi i detecció de triquines en carn de caça sil-
vestre, i oferir el suport de l’ASPCAT i del Consell de Col·le-
gis Veterinaris de Catalunya (CCVC).
Cal recordar, en aquest sentit, que la triquinosi és una ma-
laltia zoonòtica present arreu del món. L’agent causal és
qualsevol espècie del gènere Trichinella, que es desenvo-
lupa en el cos de moltes espècies animals que són hostes
del paràsit, majoritàriament mamífers, inclosa l’espècie hu-
mana.

Tot sobre detecció de triquines en carn de caça silvestre





14 Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de LleidaRevista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida14

LLeess  jjoorrnnaaddeess  eess  vvaann  cceelleebbrraarr  aa  IIbbeerrccaajjaa  aammbb  eell  ssuuppoorrtt  ddeell  CCOOVVLLLL  ii  eell  CCoonnsseellll

L’Associació de Veterinaris Especialistes en Èquids de Ca-
talunya (AVEEC), amb el suport del Consell de Col·legis
Veterinaris i el Col·legi de Veterinaris de Lleida, va orga-
nitzar els dies 28 i 29 d’octubre, el VIII Congrés AVEEC,
que va tenir com a escenari la Sala d’Actes del Centre Iber-
caja.

‘El cavall geriàtric’, eix del VIII Congrés AVEEC,
que va tenir lloc a Lleida

Durant els dos dies en què es va desenvolupar el congrés,
es van celebrar diferents ponències, xerrades i taules ro-
dones, amb ‘El cavall geriàtric’ com a eix d’aquesta vuite-
na edició del congrés, en què el Col·legi de Lleida va lliu-
rar una beca.
Van actuar com a ponents Fernando Malalana, RCVS i Es-
pecialista en Medicina Interna Equina, i profesor de la Uni-
versity of Liverpool; Matilde Duch, llicenciada en Veteri-
nària UAB i Certificat avançat de l’IAED (International As-
sociation of Equine Dentistry); i Margarita Navarro, lli-
cenciada en Veterinària, doctora en Medicina i Cirurgia
Animal i especialitzada en Nutrició i Dietètica Equina.
Durant la primera jornada, celebrada el divendres 28 d’oc-
tubre, els temes tractats van girar al voltant de generali-
tats de la població geriàtrica equina, per anar aprofundint
en l’endocrinologia geriàtrica, la dermatologia en el cavall
geriàtric, la cardiologia, els problemes respiratoris, l’oftal-
mologia, la neurologia, l’aparell digestiu i la pèrdua de pes
en el cavall geriàtric i la medicina preventiva.
Durrant la segona jornada, el dissabte 29, es va oferir una
breu introducció a l’odontologia equina, l’evolució de les
peces dentals i les necessitats odontològiques diferents se-
gons les etapes de la vida, per posteriorment tractar de
l’odontologia en el cavall geriàtric, les patologies més fre-
qüents, les particularitats del reequilibrat en el pacient ge-
riàtric i l’anàlisi dels moviments masticatoris mitjançant ví-
deos, per acabar centrant-se en els punts claus a tenir en
compte amb la planificació dietètica dels cavalls geriàtrics.



La presidenta del COVLL, Carmen López, i l’alcalde de Llei-
da, Àngel Ros, van signar un conveni de col·laboració per tal
d’agilitzar la identificació dels animals de companyia a la ca-
pital del Segrià. L’acte es va celebrar en el marc de la Fira de
Sant Miquel amb la presència també del regidor de l’Hàbitat
Urbà i Rural i la Sostenibilitat de la Paeria, Fèlix Larrosa.
Primer, Ros i, posteriorment, Carmen López, van posar de re-
lleu que el conveni (entre Consell, COVLL i Paeria) estableix
un compromís de col·laboració per defensar millor els drets
dels animals, fomentant la identificació, el cens i la lluita con-
tra l’abandonament i el maltractament animal en qualsevol
de les seves presentacions. 
Amb aquesta finalitat, el Consell facilita a l’Ajuntament les da-
des que figuren a l’AIAC. En aquesta base de dades es regis-
traran les dades, i llurs modificacions, d’identificació dels ani-
mals de companyia (gossos, gats i fures) que resideixen de

manera habitual al municipi, i les dades de les persones pos-
seïdores o propietàries d’aquests, segons l’establert a l’article
14.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’a-
prova el text refós de la Llei de protecció dels animals. 
Per tant, com va explicar López, “se simplifiquen els tràmits
per als propietaris dels animals de companyia, ja que només
hauran de registrar l’animal una vegada i, per tant, facilitem
els passos administratius per impulsar una tinença responsa-
ble. Aquest conveni és un pas més dins del gran objectiu que
suposa conscienciar tothom de la importància de la tinença
responsable”. En aquest sentit, Larrosa també va destacar que
“avancem amb sistemes d’acords entre l’àmbit públic i privat
per cooperar en matèria de civisme”.
Amb aquest acord, es vol incrementar progressivament el per-
centatge d’animals identificats i censats al municipi i mante-
nir les dades del cens municipal d’animals el més completes i
actualitzades possible, ja que la base de la lluita contra l’a-
bandonament és la identificació i el cens dels animals de com-
panyia, eines que permeten fer un seguiment de l’animal de
companyia i en cas de pèrdua o abandonament de l’animal,
possibilita la identificació del propietari d’aquest, els afectes
de recuperació de l’animal, o bé per iniciar un procediment
sancionador contra el responsable de l’abandonament.
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EEll  CCOOVVLLLL,,  eell  CCoonnsseellll  ii  llaa  PPaaeerriiaa  
ssiiggnneenn  uunn  aaccoorrdd  eenn  eell  mmaarrcc  ddee  llaa

FFiirraa  ddee  SSaanntt  MMiiqquueell

Conveni per agilitzar la identificació dels animals
de companyia a Lleida
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Lleida va obtenir dos distincions en la 23a gala de lliura-
ment dels premis Porc d’Or, que es va celebrar a Vic el
passat 4 de novembre en un acte que va ser presidit pel
president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i que va
obrir la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació, Meritxell Serret.
A la vetllada hi va assistir una representació de la junta del
COVLL encapçalada per la seva presidenta, Carmen Ló-
pez.
Les distincions que va rebre Lleida van ser per a la Coopera-
tiva d’Ivars d’Urgell, que es va endur el premi d’or en la ter-
cera categoria de garrins desmamats per verra de baixa, i per
a la Granja Clop de Lleida, que va obtenir la plata en segona
categoria en productivitat numèrica. També cal destacar que
les firmes Agrocesa i Afrivall, pertanyents al grup lleidatà Vall
Companys però ubicades fora de les nostres comarques, van
rebre cinc premis (un d’or, tres de plata i un de bronze).
Catalunya es va posicionar un any més en el primer lloc dels
premiats, amb tretze estatuetes (cinc ors, dues plates i sis bron-
zes), de les quals deu van correspondre a granges de la de-
marcació de Barcelona, una de Tarragona i les dos esmentades
de Lleida. Aragó es va situar en segona posició, seguida de Cas-
tella i Lleó, Navarra, Castella la Manxa i La Rioja.

La Cooperativa d’Ivars
d’Urgell i la Granja Clop
de Lleida, distingides als

premis Porc d’Or

EEll  CCOOVVLLLL,,  pprreesseenntt  aa  llaa  ggaallaa  ddee
lllliiuurraammeenntt  ddee  pprreemmiiss  ddee  VViicc
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Els veterinaris reben el premi “Amic
de les Biblioteques”

L'Associació d'Amics de la UAB va celebrar
el 24 de novembre la festa anual, en el
transcurs de la qual el Servei de Biblioteques
ha lliurat la distinció “Amic de les Bibliote-
ques” al Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya (CCVC) per la seva aportació. 

FFRRAANNCCEESSCC  GGUUAARRDDIIAA  SSAANNSSAALLVVAADDÓÓ    

Va néixer a Sant Romà d’Abella l’1 de gener del 1953 i es va llicenciar a la Facul-
tad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza al 1978. Va començar a exercir a
Tremp com a veterinari interí i, després del seu trasllat a Bossòst com a titular, va
acabar la seva vida professional exercint a La Pobla de Segur (Pallars Jussà) per al
Departament de Salut. Va morir mentre treballava el passat 17 de novembre del
2016.

IN MEMORIAM

El COVLL, present a l’acte de l’ingrés de Teresa Capell a l’Acadèmica de Farmàcia 

El Col·legi de Veterinaris va ser present a l’acte d’ingrés de Teresa Capell a la Reial Acadèmia de Farmàcia, que es va
celebrar a la Sala de la Canonja de la Seu Vella de Lleida el passat 28 de novembre. A la Sessió Pública Extraordinà-
ria hi van assistir Roger Bellet, en nom de la junta, i també els tres membres de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries
de Catalunya, Carmina Nogareda, Mateu Torrent i Eduardo Angulo.

Reunions entre Consell i Salut Pública

El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya man-
té, des de finals del 2015, reunions periòdiques amb la
Secretaria General de Salut Pública per tractar temes
d'interès i inquietuds del nostre col·lectiu envers la Sa-
lut Pública. Durant l'any 2016, es va establir un calen-
dari periòdic de reunions, en les que es van tractar, en-
tre d’altres, temes de personal, estratègies de futur i no-
va normativa. Aquest marc de diàleg amb l'administra-
ció es considera molt necessari i està previst mantenir-lo
durant tot aquest 2017.
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Toni Postius i Marta Gispert visiten el COVLL

El president del Partit Demòcrata a l'Ajuntament de Llei-
da i Diputat al Congrés, Toni Postius, i la regidora Marta
Gispert van visitar les instal·lacions del COVLL i es van
reunir amb la junta el passat 17 de novembre. A la tro-
bada, Postius i Gispert es van interessar pels temes d’ac-
tualitat de la veterinària lleidatana i pels principals pro-
blemes, dubtes i projectes que té el sector a casa nostra.  

Al febrer, exposició a la Biblioteca de Lleida del
III Concurs de Fotografia “La meva mascota”

El Claustre de l’Hemeroteca de la Biblioteca Pública Llei-
da (Rambla d’Aragó, 10) serà l’escenari, de l’1 al 28 de
febrer, de l’exposició amb les millors fotografies de la
tercera edició del Concurs de Fotografia “La Meva Mas-
cota”, que organitza el Consell de Col·legis Veterinaris
de Catalunya amb la col·laboració del COVLL.  
Lins Griñó Garreta va guanyar el premi a la fotografia
més original amb la seva foto “Fent el Gos”, mentre que
Anna Magerusz es va endur el premi a la fotografia més
bonica sota el títol de “La Migdiada”. Ferran Blasco
Reig, amb “Vull ser com tu”, i Ona Tarrida Talvy, amb
“Gin”, van rebre un accèssit per la categoria original. Per
últim, Rosa Boncompte Gonell, amb “La ruda al vent”,
i Agustí Clara Llagostera, amb “El Rei Ros”, van guan-
yar un accèssit per la categoria de fotografia bonica. 
Els horaris de visita seran de 9.00 a 20.00 hores entre
setmana, i els dissabtes de 9.00 a 14.00 hores.

Assemblea General Ordinària del COVLL 

El dijous 15 de desembre es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de Col·legiats. Es va procedir a la lec-
tura i aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 26 de maig del 2016 i, posteriorment, a l’estudi i apro-
vació del Pressupost d’Ingressos i Despeses per a l’any 2017. També es va dur a terme la ratificació de Roger
Bellet Elias com a nou vocal de la Junta de Govern del Col·legi per renúncia de Gemma Rodríguez Torras.
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