
El sopar va reunir
120 persones en
un restaurant que
compta amb una
estrella Michelin
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La Boscana acull el Sopar de Sant Francesc 2017
en una festa marcada pel bon ambient, pels premis

i reconeixements i per una pluja de regals
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La celebració de la festivitat dels veterinaris, Sant Francesc d’Assís, ens ofereix, enguany més que mai, motius per
mirar amb satisfacció el present del col·lectiu i amb optimisme el futur de la professió i del Col·legi de Veterinaris de
Lleida en particular. I és que, per primer cop, hem superat els 500 col·legiats, la xifra més alta mai assolida dins la his-
tòria del Col·legi.
Estem davant, doncs, d’una fita històrica, d’una xifra que ens encoratja a seguir treballant per continuar creixent i
que ens obliga, com no podia ser d’altra manera, a agrair a tots els col·legiats la seva fidelitat i el seu compromís en-
vers el Col·legi.
Algú podrà pensar que tot plegat és una dada menor, perquè la filiació al Col·legi és obligada per llei i que no cal
treure-li més punxa. En canvi, des de la junta directiva del COVLL, creiem que el fet de col·legiar-se va molt més en-
llà. Primer, perquè respon al sentiment de pertinença a un col·lectiu i el fa créixer; i, segon, perquè també suposa ofe-
rir als col·legiats una cobertura i uns serveis que, d’altra manera, no tindrien. Amb la suma d’aquests dos elements,
estem reforçant tots plegats la nostra professió, de manera que podem creure fermament que col·legiar-se significa,
pel damunt de tot, fer millors veterinaris.
En aquest sentit, cal recordar que els col·legis professionals són corporacions de dret públic, emparades per la llei i
reconegudes per l’Estat, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seus fins. Com
a conseqüència de tot plegat, podem dir que el fet de col·legiar-se contempla una triple vessant que abasta els re-
ceptors dels nostres serveis, els col·legiats i el mateix Col·legi.
A tots aquells que recorren als nostres serveis (receptors o usuaris, podríem dir), la col·legiació els garanteix que
aquell/a professional que els està prestant servei ha estat facultat per aquest fi i que realitzarà la seva tasca seguint
la normativa vigent. Als mateixos col·legiats, la col·legiació els atorga seguretat en l’exercici de la seva professió: en
primer terme, deixant-los clares quines tasques poden fer o no, les condiciones en les que han de treballar, el codi
deontològic pel qual s’han de regir, etc., i en segon lloc, representant i defensant els interessos professionals de tots
els adscrits. El tercer vessant al que ens referíem és el que afecta el Col·legi en si mateix: els col·legis no existeixen
només per tal de defensar els professionals adscrits, sinó, més important encara, tenen la seva raó de ser en defen-
sar la professió veterinària. 
En aquest sentit, cal dir que en el cas del Col·legi de Veterinaris de Lleida adquireixen una especial rellevància as-
pectes com ara la defensa del medi ambient i la protecció de la salut pública, ja que són dos elements que formen
part dels deures de la professió veterinària en el seu àmbit de servei a la societat. I servir a la societat implica també

que el Col·legi garanteixi el respecte als drets dels ciutadans i la defensa dels consu-
midors, de manera que ha de vetllar per tal que els col·legiats no incompleixin les se-
ves obligacions, en aquest i en altres aspectes de la seva tasca. 
Tot plegat amb el repte d’assolir l’objectiu fonamental de la nostra activitat profes-
sional: la vessant sanitària, i això comporta la millora de la sanitat, de la producció,
del medi ambient i el benestar animal, motiu pel qual entenem que el nostre Col·le-
gi ha de promocionar, amb tots els mitjans que siguin al seu abast, la constant mi-
llora dels nivells científic, cultural i social dels col·legiats. 
Són, aquests, els paràmetres sota els que treballem des de la junta directiva del Col·le-
gi i sota els que ens seguirem movent en el futur, sempre amb les nostres portes ober-
tes a tots els col·legiats, organitzant jornades (ja sigui sota iniciativa privada o sota
les directrius de les diferents administracions), donant a conèixer lleis, productes i no-
vetats, i posant permanentment a disposició dels col·legiats tots els nostres mitjans
(web, xarxes socials, newsletter,...) per tal de difondre i fer arribar a tothom la nos-
tra activitat professional. En resum, i com a suma d’aquesta feina, prestigiant la ve-
terinària davant la societat. 
Col·legiar-se significa que entre tots estem fent millors veterinaris, i això vol dir que
estem fent millor la nostra professió i que, com a conseqüència de tot plegat, estem
millorant la salut pública. És per això que només puc reiterar l’agraïment per aquest
mig miler de col·legiats, perquè per a nosaltres representen molt més que una xifra.

Molt més que una xifra

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:

Complex de La Caparrella. Edifici CEEI-1 Mòdul 1.10
25192 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.

Carmen López Burillo, Presidenta del Col·legi de Veterinaris de Lleida
*Article publicat als diaris Segre i La Mañana



Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida4

Una festa a

El sopar anual del COVLL congrega més de
120 persones a La Boscana de Bellvís i

celebra haver superat el mig miler de col·legiats
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amb estrella

Un any més, els veterinaris es van aplegar al voltant d’una
taula per celebrar la festa del patró, Sant Francesc. La vetlla-
da es va celebrar al restaurant La Boscana de Bellvís. Més de
120 persones van assistir a una gala marcada pel bon am-
bient, els premis, diversos reconeixements i regals. 
La nit va començar amb un pica-pica de benvinguda als
jardins de La Boscana, per continuar amb un aperitiu ex-
terior que va culminar amb la ja tradicional foto de famí-
lia. Va ser un moment ideal per retrobar companys i co-
neguts que el dia a dia no permet tractar com en un am-
bient distès i festiu.
Un cop dins del restaurant, la presidenta del Col·legi de Ve-

terinaris de Lleida, Carmen López, va donar la benvinguda a
tots els assistents i va remarcar la “importància de ser col·le-
giat per enfortir encara més el col·lectiu”, a la vegada que va
celebrar haver passat la barrera dels 500 col·legiats, el que
suposa “tot un èxit, perquè això vol dir que la professió té
futur”, va assegurar. 
Carmen López va passar la paraula al president del Consejo
de Colegios Veterinarios, Juan José Badiola, convidat al so-
par, que va voler dedicar unes breus paraules als assistents,
agraint la invitació i celebrant la xifra dels 520 col·legiats. Ba-
diola va dir que els veterinaris són gent amb una gran capa-
citat d’adaptació i que fan una professió versàtil que, malgrat
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El president del Consejo, Juan José Badiola, present al s



la crisi, ha tingut sempre unes taxes d’atur molt baixes. 
També va dirigir unes paraules als assistents el xef de La
Boscana, Joel Castanyé, que va agrair la confiança diposi-
tada en el seu establiment i va voler compartir amb tots el
goig de tenir la prestigiosa Estrella Michelin.
Després del primer plat, la junta del Col·legi va donar la
benvinguda als nous col·legiats i els va lliurar un obsequi.
A continuació, es va lliurar el guardó al Veterinari de l’Any,
que enguany va recaure en Ramon Jové Miró. També es
van dedicar unes paraules de record als veterinaris que,
malauradament, ens han deixat aquest any (Francesc Guàr-
dia, Maria-Blanca Cuadros i Jeroni Ros). Abans de les pos-
tres, la Junta va fer un reconeixement als veterinaris que
enguany compleixen 65 anys. 
Després de tots els homenatges i distincions, va arribar el
plat final de la jornada: el tradicional sorteig d’obsequis,
gentilesa de patrocinadors i cases comercials. El regal es-
trella, un viatge a Londres per a dues persones, es va fer
esperar una mica i va recaure en la nova col·legiada Nerea
Alcalà. La nit va acabar amb música i copes i una anima-
da festa final.
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al sopar
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Durant la festa es va realitzar un petit re-
coneixement als veterinaris que durant
aquest any han fet o faran 65 anys, que
són Anton Guasch, Miguel Ángel Alonso,
Manel Beneria i Joan Solé. Anton Guash,
que va assistir al sopar, va pujar en repre-
sentació dels quatre i va rebre un petit re-
cord i també un detall de PSN. 

Reconeixement als
col·legiats que

celebren els 65 anys

Anton Guasch va rebre el guardó
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Durant el sopar, la junta va voler agrair al pre-
sident del Consejo, Juan José Badiola, la seva
presència al sopar i li va lliurar una placa en re-
coneixement per la seva tasca en favor de la
professió. Badiola va voler dedicar unes pa-
raules als assistents i va remarcar que ”els ve-
terinaris treballem molt de manera individual,
per aquesta raó el Col·legi és tan important,
perquè allí ens hi trobem tots i podem com-
partir”.
En aquest mateix sentit, va assegurar que “el
Col·legi ens fa sentir que formem part d’un
col·lectiu social i és l’única fórmula que ens per-
met estar tots junts. La nostra força és el grup”.

Juan José Badiola defensa la força del col·lectiu veterinari  
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Com cada any, un dels moments més importants del so-
par va ser el lliurament del premi Veterinari de l’Any. En
aquesta ocasió, l’honor va recaure en Ramon Jové Mi-
ró i el motiu pel qual va ser l’escollit entre les diferents
propostes que van arribar al COVLL va ser la seva bona
gestió en la crisi pel cas de grip aviària que es va detec-
tar i eradicar de manera ràpida i eficaç aquesta prima-
vera. 
Carmen López i Juan José Badiola van lliurar la distinció
a Jové, que es va mostrar satisfet pel guardó però que
va voler compartir-lo amb tots els agents que van par-
ticipar en la gestió de la crisi. També va explicar com
s’actua en un cas d’epidèmia de declaració obligatòria.
Badiola va felicitar-lo tot recordant que havia estat alum-
ne seu, fet que el feia sentir molt orgullós. 
Ramon Jové Miró té una llarga trajectòria professional.
Ha estat veterinari titular del partit d’Agramunt, coordi-
nador veterinari del DARP a la comarca de l’Urgell, cap
de l’oficina del DARP a la Segarra, subdirector general
de Ramaderia del DARP, cap del laboratori de Sanitat

Ramadera de Lleida, director del Servei Regional de Llei-
da, Alt Pirineu i Aran de l’Agència de Protecció de la Sa-
lut i, actualment, és director de programes del CESAC
(Centre de Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó). 

Ramon Jové,
Veterinari
de l’Any

Ramon Jové va ser l’escollit per, entre altres motius, la seva bona gestió en la crisi pel cas de grip aviària
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La família creix
EEll  CCooll··lleeggii  hhaa  vviissccuutt  aaqquueesstt  aannyy  ll’’aarrrriibbaaddaa  ddee  2299  nnoouuss  ccooll··lleeggiiaattss

Enguany hem ampliat el nostre col·lectiu amb 29 nous
col·legiats, xifra que demostra la gran vitalitat i futur de
la professió. Roger Bellet va ser l’encarregat de donar
la benvinguda als joves veterinaris i va remarcar la im-
portància que tenen per a la professió, perquè ells són
el relleu, i els va fer lliurament d’un obsequi. Els nous
veterinaris van estar representats al sopar per Nerea Al-
calà Pallàs, Esperanza García, Marc Adsuar, Anna Vigil,
Laura Noguera, Jaume Abellana, Pau Mateu, Andrea
Vacas, Marta Vilanova, Javier Orcastegui, Joel Moya-
nos, Carles Porta i Llorenç Ros. Benvinguts!

RECONEIXEMENT A LA TASCA DEL PERSONAL DEL COVLL. La junta també va retre un petit reconei-
xement al personal del Col·legi per la seva feina diària i col·laboració amb l’organització del sopar. La Ro-
sa, en el seu nom i el de l’Àngels, i el Carles van rebre un petit obsequi.
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Drets.- M.Aribau, R.M. Sanchis, J. Jovellar, M. Navarro, S. Bernaus, I. Gatnau, R. Mesalles,A.Vidal
Asseguts.-  V. Romia, J.M. Rodié,A. Batalle, R. Jové,A. Cercós, J. Bajona

Drets.-  A. Roset, M. Dalmau, M. Gros, G. Idiáquez, J. Bordas
Asseguts.- R. Feixa, J.M. Burrel, R. Marsol
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Drets.- J. Boix, M. Hernández, C. Solsona, M. Huguet, M. Ortiz, M. López, C. Floarea
Asseguts.- E. Pablo, M. Navarro, N. Pablo,A.Acacio, E. Marie,A. Marie.

Drets.- Q. Camprubí, L. Sanmartín, M.C. Beltran, J.A. Flores, M. Gil de Bernabé, R.Ars, J. Blasco,A. Guasch, C. Golobardes
Asseguts.-  R.M. Giralt, P. Cuéllar,V. Riu, P. Orrios, M.Albareda,A. Dalmau, M. Gavarró
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Drets.- I. Muñoz,A.Vacas, C. Cortada, J. Gil, P.Toribio, J.M.Torrent
Asseguts.- C. Juvés, J.Tello,A. Compaired

Drets.- C. Fornales, J. Flores, L. Noguera,A.Vigil, J.Abellana, M.Adsuar, J. Moyanos
Asseguts.- J. Orcastegui, M.Vilanova, E. Garcia, N.Alcalá, J. López, L. Sánchez



Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida16

Drets.- J. Espinal, J. Ribó, M. Balart, N. Riera, J. Reig, R. Castellana, M. Ortega, M. Bosch, D. Rodríguez
Asseguts.- J.A. Barbosa, J. Brull, C. Olomí,Y. Setó, C. Salvadó

Drets.- Ll. Ros, X. Creus, J.M. Batalla, I. Navarro,A. Balcells
Asseguts.- Ll. Fabà, C. Porta, P. Mateu,A. Ingla, R. Bellet,A. Guiral, J.Tutusaus
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Drets.- J. González,A. Barbé, M. Pollina, J.Torra, C. López, J.J. Badiola, M. Bieto
Asseguts.- J.A. Santos, D. Corredera,T. Milà,A. Mongrell, X.Arqués
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Nerea Alcalà va guanyar el viatge a Londres
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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

GRUPO SETNA FELIXCAN, S.L. TOPIGS NORSVIN PORCICAT / GRUP DE SANEJAMENT
PORCÍ DE LLEIDA

GEPORK ECUPHAR

GESTEVET GRUP ALIMENTARI GUISSONA        CEVA COOPERATIVA SANT ISIDRE
DE BELLCAIRE

BON ÀREA AGRUPA COVITSA

R C CONSULTORS I AUDITORS

LABORATORIOS SYVA ROTECNAGANADOS GILI

MAYMO

NUTRAL SCA CARGILL PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL

CCOOLL··LLAABBOORRAADDOORRSS  EENN  EELL

COOPERATIVA D
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BB  AAPPOORRTTAACCIIÓÓ  EECCOONNÒÒMMIICCAA

CCIINNAADDOORRSS

LABORATORIOS LAMONS

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

R3 BIOTEC SALLAVET SANITAT ANIMAL
ZOETIS

ZOETIS

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

OCAÑA
RAMADERA, S.L.

LABORATORIOS HIPRA

TECNA, S.A MEVET BIOPYC, S.L.

DINUVET, S.L.

VIATGES LLEIDA IBERCAJA

GOSBI, MEDITERRANEAN GOURMET LERIDANA DE PIENSOS, S.A.

LABORATORIOS MERIAL S.P. VETERINARIA LABORATORIOS VIRBAC LIVISTO NEDIVER ADN PORTAVET

ITACA PRODUCTES VETERINARIS ROYAL CANIN AIM DIFFUSION ITF (TECHNICAL FOODS)

  EELL  SSOORRTTEEIIGG  DDEE  RREEGGAALLSS

TIVA D’IVARS



El passat 2 d’octubre es desplegà el Decret de reestructu-
ració del Departament de Salut, que redefineix l’àmbit fun-
cional de la Secretaria de Salut Pública i en revisa l’estruc-
tura, sobretot a nivell territorial. Aquests canvis territorials
són un element fonamental per lluitar contra les desigual-
tats, corregint desajustos i facilitant un exercici de les polí-
tiques de salut pública més proper a la ciutadania i més sen-
sible a la detecció de necessitats específiques.

Mercè Bieto, nova Subdirectora Regional a Lleida i
l’Alt Pirineu i Aran de la Secretaria de Salut Pública
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La Secretaria de Salut Pública s’ha organitzat territorialment
en cinc subdireccions regionals amb funcions en els àmbits
de la protecció de la salut, la promoció de la salut i la vigi-
lància epidemiològica. I és en aquest línia que Mercè Bie-
to, veterinària col·legiada de Lleida, va ser nomenada Sub-
directora Regional a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran de la Se-
cretaria de Salut Pública.  
Bieto assenyala que “la meva carrera professional sempre
ha estat vinculada amb la salut pública, estic molt il·lusio-
nada i compromesa amb la nova responsabilitat que assu-
meixo i m’enorgulleix treballar a la meva regió per la salut
de la població de les terres de Lleida i el Pirineu”.
La nova subdirectora admetia que “són moltes les causes
o factors que determinen la salut i les desigualtats socials
en salut d’una població, i el 80% d’aquests determinats en
salut es troben fora del sistema sanitari; la salut de la ciu-
tadania ve determinada per les condicions en les quals les
persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen, per
això és important treballar la salut en totes les polítiques,
transversalment, amb totes les entitats i la comunitat”.
En aquest sentit, Bieto explicava que la ciutat saludable és
una de les línies estratègiques de salut en totes les políti-
ques. En aquest marc s’ha escrit el llibre “Infraestructura
verde. Sistema natural de salud pública”, guanyador de l’e-
dició del Llibre Agrari 2017. Pedro Calaza, enginyer agrò-
nom, explica el model de planificació del paisatge urbà per
tal que aquest se
sustenti en la soste-
nibilitat i respecte a
les estructures natu-
rals i culturals. Pre-
senta l’ecoplanifica-
ció com a estratègia
de planificació terri-
torial i urbana que
afecta positivament
la salut pública des
dels àmbits d’activi-
tats física, contami-
nació mediambiental
i salut psicològica.

Hi ha cinc subdireccions regionals
amb funcions en els àmbits de la

protecció de la salut



“Infraestructura verde. Sistema natural de salud pública”,
de Pedro Calaza Martínez, va ser l’obra guanyadora de la
46a edició del Premi del Llibre Agrari, mentre que “Xyle-
lla fastidiosa en el sur de Europa: cuando el clima no es un
problema para su establecimiento”, de Blanca Landa, Juan
A. Navas Cortés i Miguel Montes Borrejo,
publicat a la revista Phytoma España, es
va endur la segona edició del Premi de
l’Article Tècnic Agrari. El jurat dels guar-
dons, organitzats en el marc de la 63a edi-
ció de la Fira de Sant Miquel, va destacar
“la qualitat dels llibres que han concorre-
gut i el notable increment de les obres pre-
sentades al Premi de l’Article Tècnic”.
El premi atorgat al guanyador de la con-
vocatòria del Llibre Agrari és de 3.500 eu-
ros, i de 1.500 euros per al de l’Article Tèc-
nic. Enguany van optar al premi 52 obres,
24 llibres (en paper i digitals) i 28 articles
tècnics. L’edició del 2016 va registrar 19
llibres i 4 articles.
El jurat, entre els que figurava com cada
any el Col·legi de Veterinaris, va valorar que l’obra ven-
cedora, “més enllà de l’enfocament purament agronòmic
que pot aportar un enginyer agrònom, ofereix una visió
molt transversal i una aproximació molt pràctica al tema
de la planificació dels espais públics verds, relacionant-lo
amb l’activitat física i la salut pública, i donant consells
pràctics”. El jurat va considerar que el llibre toca el tema
des de vessants molt diversos, “amb propostes metodo-
lògiques per a projectes d’aquest àmbit, fent èmfasi en
l’impacte social d’aquestes actuacions i també explicant
casos reals”.
Quant a “Xylella fastidiosa en el sur de Europa: cuando el

El Premi del Llibre Agrari creix 

UUnnaa  oobbrraa  ssoobbrree  zzoonneess  vveerrddeess,,  aaccttiivviittaatt  ffííssiiccaa  ii  ssaalluutt  gguuaannyyaa  eell  gguuaarrddóó
dd’’uunnaa  eeddiicciióó  qquuee  rreeggiissttrraa  5522  oobbrreess,,  2299  mmééss  qquuee  ll’’aannyy  22001166

clima no es un problema para su establecimiento”, el ju-
rat va considerar que és un article interessant, ja que
“aborda de forma molt àmplia una temàtica molt vigent
i urgent, ja que afecta greument a cultius tan nostrats com
les oliveres i la vinya”. El jurat va afirmar que es tracta d’un

escrit que “ara mateix pot ser d’un text
orientatiu de gran ajuda per als possibles
sectors afectats, donat que el bacteri, l’e-
radicació del qual un cop infectat el cultiu
requereix mesures molt dràstiques, ja ha
arribat a àrees com Mallorca i Alacant”.
L’article se centra en un bacteri que es con-
sidera una greu amenaça per a la UE i els
països de la Conca del Mediterrani —s’ha
desenvolupat ja al sud d’Itàlia, a la França
mediterrània i a zones de l’Estat com Ma-
llorca o Alacant— per la gran varietat de
plantes hostes que infecta. El risc elevat de
desenvolupament epidèmic d’aquest bac-
teri ve donat per la seva forma de trans-
missió a través d'insectes de diversa natu-
ralesa, pel fet que moltes de les plantes

hoste del bacteri estan presents en el nostre territori i per
l'existència a Europa de diversos climes que són similars
als presents en altres parts del món on el bacteri repre-
senta un problema.
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, que són el
Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits de Catalun-
ya, el Col·legi de Veterinaris de Lleida (representat al jurat
per Carmen López i Josep Torra), el Col·legi d’Enginyers
Agrònoms de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers de Forests
a Catalunya i CaixaBank. 
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Carmen López i Josep Torra van representar el COVLL en la reunió del jurat oficial del guardó



LA IMPORTÀNCIA DE VACUNAR LES MASCOTES
AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE LA RÀBIA

El passat 28 de setembre, Dia Mundial de la Ràbia, els col·legis veterinaris de Catalunya 
van fer un missatge d’alerta per la salut pública i el benestar dels animals de companyia

Com cada any, el dia 28 de setembre es va celebrar el Dia
Mundial de la Ràbia, en una data que coincideix amb l'ani-
versari de la mort de Louis Pasteur, el químic i microbiòleg
francès que va crear la primera vacuna antiràbica.
L’objectiu d’aquesta commemoració és augmentar la cons-
cienciació ciutadana i dels governs sobre la prevenció d'a-
questa malaltia, a més de destacar els avenços fets per a la se-
va eradicació. A Catalunya, tot i que no hi ha l’obligació de
vacunar contra la ràbia els animals de companyia, el Consell
de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, entre ells el de Llei-
da, va voler fer, mitjançant un comunicat oficial, un
toc d’atenció davant els canvis d’hàbits de la po-
blació per tal de prevenir casos de ràbia.

Nous hàbits
En la nota de premsa es recordava que els
nous hàbits de la població en les vacan-
ces, amb l’increment de viatges amb
mascotes a països on la ràbia és endèmi-
ca, com ara el continent africà o a l’Euro-
pa de l’est, fa augmentar el risc de propa-
gació d’aquesta malaltia a zones on no hi ha
constància de casos des de fa dècades. 
La vacunació dels animals susceptibles de patir la ma-
laltia, com poden ser els gossos, els gats i les fures que con-
viuen amb humans, es presenta com la mesura més eficaç per
a la prevenció, el control i l’eradicació de la ràbia entre les per-
sones.

L’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) assenyala que,
en poblacions en què el 70-80% de les mascotes han estat
vacunades, la presència d’un animal infectat no representa
cap risc per a la propagació del virus. 

La malaltia infecciosa dels animals domèstics 
Segon el comunicat emès a tota la premsa, cada any moren
aproximadament 55.000 persones al món a causa de la ràbia,
això és una mort cada 10 minuts. Més del 95% dels casos hu-

mans de ràbia són ocasionats per la mossegada o l’esga-
rrapada d’animals domèstics infectats. 

La ràbia és una malaltia infecciosa viral del sis-
tema nerviós central, que provoca una ence-

falitis aguda. El virus de la ràbia ataca els
mamífers domèstics i salvatges, el que in-
clou els humans. Es troba en les secre-
cions dels animals infectats i ho transme-
ten a través d’una mossegada o d’un tall
a la pell que pugui fer contacte amb la sa-

liva de l'animal malalt. 
El tractament immediat impedeix el desen-

volupament dels símptomes. Després de la
mossegada, pot trigar entre 60 i 300 dies a ma-

nifestar-se. Quan apareixen símptomes de la ràbia hu-
mana no existeix tractament i gairebé sempre és mortal. Per
això, per prevenir-la es recomana l'eliminació de la ràbia ca-
nina mitjançant la vacunació dels gossos, ja que aquesta cons-
titueix la principal causa de transmissió cap als humans.
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El COVLL, present al dinar de San Francisco del Colegio de Huesca

La presidenta del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Carmen López, va assistir al dinar de celebració de la festa de
San Francisco que va organitzar el passat diumenge 8 de febrer el Colegio de Veterinarios de Huesca a l’Hotel
Ciudad de Binéfar. López va ser convidada al dinar pel president del Colegio de Huesca, Fernando Carrera, i va
compartir taula, entre altres, amb el president de Consejo de Colegios Veterinarios, Juan José Badiola.  

Postgrau en Gestió Estratègica de 
l’Empresa Agroalimentària 2017/2018,
amb Titulació UdL i preu especial

Després de la celebració de les quatre primeres edi-
cions, i per cinquè any consecutiu, la Universitat de
Lleida (Campus d’Excel·lència Internacional) i Forum
Empresa van oferir conjuntament el cinquè curs de
Postgrau en Gestió Estratègica del Sector Agroali-
mentari (PGEA). Els col·legiats van poder accedir-hi
a un preu especial, ja que el COVLL formava part
dels col·lectius amb conveni. 

Un beca per al IX Congrés AVEEC

Durant el mes de novembre se celebra la novena
edició del Congrés de l’Associació de Veterinaris Es-
pecialistes en Èquids de Catalunya (AVEEC) i, una
vegada més, el Col·legi de Veterinaris de Lleida po-
sa una beca a disposició d’un dels seus col·legiats. El
congrés porta per títol “Diagnòstic i tractament de
les patologies de dors i de coll en els cavalls”.

Després de la celebració de la nostra festa el passat 7
d’octubre, volem agrair la presència a tots els assistents,
entitats i patrocinadors per haver celebrat la festa amb
nosaltres. Amb la confiança que en gaudíssiu força, us
hi esperem l’any vinent. Aprofitem per recordar-vos que
ja disposem de la Loteria de Nadal. El número de la ri-
fa és el 46.459 i les participacions són a 10 euros. Re-
serveu-les a les nostres oficines.

46.459
LOTERIA NACIONAL
SORTEIG DE NADAL
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