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Molt més que una xifra
En el darrer número de la revista, en aquesta mateixa pàgina, us oferíem un seguit de dades que feien
palesa la bona salut del nostre col·lectiu. Avui, seguint en aquella mateixa línia, ens agradaria donar-vos
una altra dada significativa: per primer cop som 522 col·legiats, la xifra més alta de la història del Col·legi de Veterinaris de Lleida.
Més enllà de l’obligatorietat de l’afiliació, crec que el fet de col·legiar-se va més enllà, perquè respon i
fa créixer el sentiment de pertinença a un col·lectiu. I també perquè permet oferir als col·legiats una cobertura i uns serveis que, d’altra manera, no tindríem, amb la qual cosa reforcem entre tots la nostra
professió, convençuts que col·legiar-se significa, pel damunt de tot, fer millors veterinaris.
En aquest sentit, m’agradaria recordar-vos, tot i que ja en teniu constància, que els col·legis professionals són corporacions de dret públic, emparades per la Llei i reconegudes per l’Estat, amb personalitat
jurídica pròpia i capacitat plena per al compliment dels seus fins.
El fet de col·legiar-se té, en conseqüència, una triple vessant: a aquells que recorren als nostres serveis,
els garanteix que aquell 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, perquè la
col·legiació els atorga seguretat en l’exercici de la seva professió: primer deixant-los clar
quines tasques poden fer o no, les condiciones en les que han de treballar, el codi deontològic pel qual s’han de regir..., i segon, representant i defenent els interessos professionals de tots els adscrits. El tercer vessant al que em referia és el que afecta al col·legi en si
mateix: més important encara, per defensar la professió veterinària. Cal recordar, en aquest
sentit, que en el cas del nostre col·legi cobren una especial importància aspectes com ara
la defensa del medi ambient i la protecció de la salut pública, que formen part dels deures de la professió veterinària en el seu àmbit de servei a la societat. I servir la societat implica també que el col·legi garanteixi el respecte als drets dels ciutadans i la defensa dels
consumidors, de manera que ha de vetllar per tal que els col·legiats no incompleixin les
seves obligacions, en aquest i en altres aspectes de la seva tasca.
Tot plegat, repeteixo, amb el repte d’assolir l’objectiu fonamental de la nostra activitat
professional: la vesant sanitària, i això comporta la millora de la sanitat, de la producció,
el benestar animal i del medi ambient, motiu pel qual entenem que el col·legi ha de promocionar, amb tots els mitjans que tingui al seu abast, la constant millora dels nivells
científic, cultural, i social dels col·legiats.
És en aquesta línia en la que treballem i en la que ens seguirem movent, sempre amb les
nostres portes obertes 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 novetats, i sempre posant a disposició dels col·legiats tots els nostres mitjans
(web, xarxes socials, newsletter,...) per tal de difondre i donar a conèixer la nostra activitat professional i prestigiant la veterinària davant la societat.
Torno, aquí, al que us deia al començament: col·legiar-se significa que entre tots estem
fent millors veterinaris, i això vol dir que estem fent millor la nostra professió i que estem millorant la salut pública, i per això vull agrair-vos la vostra fidelitat i compromís envers el col·legi.
Carmen López Burillo, Presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
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Reunió formativa sobre la gestió del DVR
Cristina Massot, cap del Servei de Prevenció en Salut Animal de la
Subdirecció General de Ramaderia, va oferir la xerrada
La sala d’actes del Col·legi va acollir el 25 d’abril una reunió formativa sobre la gestió del DVR (Declaració Veterinària Responsable), una sessió que va anar a càrrec de Cristina Massot, cap del Servei de Prevenció en Salut Animal de
la Subdirecció General de Ramaderia.
Entre els diversos aspectes que es van abordar, es va recordar que entre la documentació necessària per acreditar el
compliment dels requisits relatius a la sanitat animal, s’inclou una certificació sobre la situació sanitària de les explotacions d’origen que rep el nom de declaració veterinària
responsable (DVR), la qual ha d’arribar al primer establiment de destinació dels animals o dels productes d’origen
animal.
En aquesta sessió es va informar, doncs, del procediment
de certificació sanitària per a l’exportació dels productes d’origen animal destinats a consum humà, en el qual s’explica
detalladament el sistema de gestió que implementarem a
partir d’ara a Catalunya.
Aquesta normativa data de l’any 2014, quan es va publicar
un Reial Decret regulador del procediment i els requisits de
la certificació veterinària oficial per a l’exportació. Aquest
decret estableix, entre altres punts, que per a l’exportació
de productes d’origen animal destinats a consum humà a
països tercers que exigeixen requisits addicionals en matèria de sanitat animal diferents als previstos a la normativa
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de la UE, l’establiment productor final ha de disposar d’un
sistema d’autocontrol auditat favorablement per un organisme independent de control (OIC) que li permeti garantir el compliment dels requisits exigits pel país tercer.
El Col·legi de Veterinaris ha transmès en vàries ocasions a
les diferents autoritats competents la seva preocupació respecte a la signatura d'aquests certificats perquè entenem
que deixa sota la responsabilitat del veterinari verificacions
de difícil comprovació i posa sobre la figura del veterinari
de camp la responsabilitat final de les exportacions i tota la
pressió que això comporta. En el debat posterior a la xerrada es va posar de manifest aquesta situació.

En creixement constant
El nombre de col·legiats ha anat augmentant fins arribar a la xifra rècord de 522
El Col·legi de Veterinaris de Lleida ha arribat durant el primer semestre d’aquest 2017 a la seva xifra més alta de col·legiats, amb un total de 522, confirmant així el seu creixement constant durant els últims 5 anys.
Del 2010 al 2012, es va produir una quantitat important de baixes (69), situació que va deixar el nombre total de col·legiats en 434. A partir del 2013, però, es va iniciar una tendència a l’alça, amb més altes que baixes, situant la xifra a finals d’aquell any sobre els 457 col·legiats.
Va ser, però, al 2015, coincidint amb el primer any en què van accedir al COVLL els llicenciats que havien fet
prèviament el Grau de Salut Animal a la UdL, quan es va produir una segona revifada amb 47 noves altes, fet
que va permetre consolidar el creixement. Aquesta tònica s’ha mantingut en els darrers dos anys, superant,
en primer lloc, la xifra de 500, i arribant als 522 de l’actualitat.

Cuina amb estrella Michelin
per al sopar del Col·legi
del 6 d’octubre
El sopar del Col·legi de Veterinaris de Lleida tindrà enguany
un escenari conegut però amb una novetat important que
el farà especial. La tradicional festa se celebrarà el divendres
6 d’octubre al restaurant La Boscana de Bellvís, que durant
aquest any 2017 ha estrenat la seva primera estrella Michelin.
D’aquesta forma, els veterinaris podrem gaudir d’una de les
millors cuines de les nostres comarques, que té al capdavant
els germans Castanyé, encapçalats pel xef Joël Castanyé.
L’anunci d’aquest primera estrella Michelin per a La Boscana es va fer a finals de novembre de l’any passat, i convertia l’establiment en el tercer restaurant lleidatà que ostentava aquesta distinció, després del Malena de Gimenells i el
Fogony de Sort, que van repetir reconeixement.
Joël Castanyé qualifica la seva cuina com a transversal: un
fons tradicional, molt de veritat, com les terres de Lleida,

combinat amb força creativitat. El cuiner lleidatà admet que
l’estrella Michelin era un somni des que tenia 14 anys i va
començar a estudiar Hostaleria. En el seu aprenentatge, va
passar per les mans de Neichel, per l’Àbac amb Xavier Pellicer i per El Bulli Catering com a segon de cuina, on va treballar com a becari de Ferran Adrià.
Tot plegat per adquirir una experiència i un saber fer que
ara aplica als fogons de La Boscana, un restaurant del qual
la Guia Michelin diu que practica una cuina de gran finor en
l’elaboració, amb productes de primera qualitat, sabors marcats i una notable regularitat en la confecció dels plats.
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La importància de l’alimentació del v
Vicente Jimeno i Laura Ferreira desgranen les claus des d
‘L’alimentació del vedell ens els primers 80 dies de vida’ va
ser el títol de la jornada que el passat 7 de juny es va celebrar al Col·legi de Veterinaris de Lleida amb la col·laboració de MSD Animal Health.
La sessió va constar de dos xerrades, la primera a càrrec
de Vicente Jimeno, professor de la Universitat Politècnica
de Madrid, que va parlar sobre ‘L'alimentació del vedell
en els primers 80 dies de vida’, i la segona amb Laura Ferreira, SFA (tècnica de camp) de MSD AH, que va tractar
sobre ‘Actualització del programa vacunal de MSD’.
Al llarg de la jornada, es van abordar des de diferents àmbits la importància que té, tant en la reposició a les granges de llet com en els animals d'engreix, una correcta alimentació en les primeres etapes de vida, un aspecte que
pot condicionar el futur de l'individu. De la mateixa manera, perquè els programes vacunals tinguin efecte, els animals han d'estar ben alimentats per poder tenir un bon
desenvolupament del seu sistema immunitari.
L’objectiu de la xarrada era, doncs, explicar l’actualizació
del pla vacunal de MSD respecte al Bovilis IBR i al Bovilis
BVD. Després de la presentació de Vicente Jimeno, en que
es deixava l’animal ben alimentat, Laura Ferreira va presentar el pla vacunal. En aquest sentit, es va precisar que
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les vacunes Bovilis IBR i Bovilis BVD han canviat el seu registre, de manera que, després de la primera vacunació i
primera revacunació als 6 mesos, la pauta d'aplicació passa a ser d'una vegada a l'any, cada 12 mesos (fins ara era
cada 6 mesos).
Juntament amb el IBR i el BVD, Laura Ferreira va explicar
la Bovilis Bovipast en la prevenció de patologies respiratòries, la vacunació amb Rotavec Corona a la prevenció de
les diarrees neonatals i Polibascol 10 per a la prevenció
d’enterotoxèmies.
A més de comunicar el canvi de registre en aquestes dos
vacunes, es va fer un repàs al pla vacunal complet en cada vaca, començant per repassar els conceptes bàsics d'immunologia. Perquè un animal vacunat estigui ben immunitzat no només depèn de la vacuna, sinó del mateix animal i de la seva situació sanitària, de la persona que aplica les vacunes, l'estrès que pugui haver-hi en l'ambient,
etc. Així que, un cop tot controlat i tenint en compte els
factors que influeixen en les fallades vacunals, s'ha explicat el moment d'ús i l'ús en concret de totes les vacunes,
aplicant un criteri vacunal d'acord amb la casuística, al risc,
a la possibilitat de maneig, a les característiques de l'explotació o a la prevalença/incidència a la zona.

vedell en els primers 80 dies de vida
s de diferents àmbits en una jornada patrocinada per MSD

Vicente Jimeno i
Laura Ferreira
van ser els protagonistes de la
jornada

VACUNACIÓN DE LECHONES FRENTE A PRRS
El Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS) es una
enfermedad vírica que afecta a lechones y cerdas y es considerada una de las más costosas para la industria porcina en todo
el mundo.
El impacto económico de la enfermedad entre 2005 y 2010 se
estimó entre 3 € y 109 € por cerda y año en Europa. Se calcula
que la pérdida económica potencial en una granja positiva a
PRRS en comparación a una granja negativa puede estar alrededor del 35% del margen neto.
La gravedad de la infección por PRRS varía entre explotaciones.
Hay factores no infecciosos como el manejo, el flujo de animales, el tipo de alojamiento o la regulación de la temperatura que
pueden exacerbar la expresión de los signos clínicos. Las infecciones concomitantes con otros agentes víricos o bacterianos potencian la severidad de los signos clínicos.
Uno de los principales problemas que nos encontramos
a la hora de controlar PRRS viene determinado por
la propia biología del virus causante de la enfermedad. Su compleja epidemiología, su gran capacidad de mutar y sus múltiples expresiones
en cuanto a gravedad del cuadro clínico y tramos de edad afectados, hacen del control de
PRRS una asignatura pendiente a día de hoy. Si
a todo esto unimos el lento desarrollo de una respuesta inmune eficiente en el animal infectado, el
Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino se posiciona como el problema sanitario más importante que desde el
punto de vista productivo afecta a la cabaña porcina mundial.
Las vacunas vivas atenuadas son, junto con otras medidas de
manejo y bioseguridad, uno de los métodos tradicionalmente
usados para el control de la patología con más o menos éxito.
Pero teniendo en cuenta la idiosincrasia del virus PRRS, las vacunas vivas atenuadas tendrán una de las características del virus del que provienen; es decir, desarrollarán una respuesta inmune eficiente de una manera lenta, dejando largos periodos de
susceptibilidad a potenciales recirculaciones.
En la mayoría de los casos las vacunas de PRRS inducirán sólo
"protección parcial" a los cerdos vacunados. Esto significa que
estos animales pueden seguir infectándose si se encuentran an-

te una presión de infección de virus PRRS suficiente o ante el
desafío de una cepa heteróloga de elevada virulencia.
En términos virológicos la vacunación reduce la duración de la
viremia y la excreción viral. Por lo tanto, la vacunación puede
contribuir a reducir la transmisión de la infección dentro del rebaño, así como a cortar la transmisión vertical de las cerdas a los
fetos durante la gestación.
Vacunación de PRRS en lechones:
Las características intrínsecas al propio virus hacen que la vacunación de lechones frente a PRRS para proteger frente a la clínica producida durante las primeras fases de desarrollo, sobre
todo transición, sea una práctica controvertida.
No obstante, existen numerosos estudios que establecen que la
vacunación de lechones da lugar a un aumento de índices zootécnicos (aumento de peso medio diario y peso corporal) en cerdos vacunados y sometidos a un desafío a tan sólo 4 semanas de la aplicación de la vacuna.
A mayores, estos estudios demuestran de manera estadística significativa que la proporción de
lechones que presentan signos clínicos anormales, así como infecciones respiratorias secundarias, es menor incluso a los pocos días de la vacunación.
También hay evidencias de que el uso de vacunas
vivas atenuadas en lechones es una herramienta
efectiva para reducir la carga viral de virus PRRS excretado por poblaciones infectadas tanto en fluidos orales como en
aire, avalando su uso en poblaciones infectadas para mejorar los
resultados de los programas de control de la enfermedad.
En definitiva, la vacunación de lechones frente a PRRS se debe
valorar en un primer momento como una vacunación de emergencia ante un brote de enfermedad para minimizar su impacto, homogeneizar la población de lechones y reducir la excreción vírica y, en un segundo término, como una medida de control mediante el establecimiento de una barrera protectora y desarrollo de un cierto nivel basal de inmunidad contra el virus.
Álvaro Aguarón – Clara Farré.
Servicios Técnicos de Porcino Laboratorios Syva, S.A.U.
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Les claus de la mastitis i fertil
La jornada va ser organitzada per Boehringer Ingelh
‘Mastitits i fertilitat en vacú de llet’ va ser el títol de
la jornada gratuïta que es va celebrar el passat 20
juny al Col·legi de Veterinaris de Lleida amb la col·laboració de Boehringer Ingelheim.
La jornada es va iniciar amb la benvinguda, a càrrec
de Manuel Cerviño, que a continuació va parlar de
‘Mastitis i inflamació: d’on partim’ i de ‘Metacam 40:
noves solucions per a vells problemes’.
Posteriorment va ser el torn per a Juan Miguel Echeverría, que va parlar de ‘Redefinint el tractament de
les mastitis’, i per a Susana Astiz, que va oferir una
xarrada sobre ‘Un tractament “mirant més enllà”. El
tancament de la jornada va anar novament a càrrec
de Manuel Cerviño amb ‘Conclusió: què podem esperar?’, per donar pas a un torn de preguntes.
Durant la jornada es va insistir en que tenir una vaca
amb mastitis suposa un seriós contratemps, ja que
exigeix actuar de manera ràpida i eficaç. Per això és
important comptar amb un protocol de treball, prèviament decidit, que sigui senzill, que pugui aplicarse en qualsevol situació i que aconsegueixi un percentatge d'èxit adequat.
En virtut de la naturalesa inflamatòria de les mastitis,
la recomanació de l'ús de fàrmacs antiinflamatoris de
manera rutinària per al seu tractament, sembla per
tant un fet lògic. L'elecció d'un AINE (antiinflamatori no esteroïdal) enfront d'un corticoide es basa en l'existència dels efectes secundaris més greus, que inevitablement acompanyen aquests segons. I, en
aquest sentit, l'elecció de Metacam® (Meloxicam, 40
mg / ml, solució injectable. Boehringer-Ingelheim)
com AINE d'ús preferent al tractament sistemàtic de
mastitis respon a diferents motius que fan d'aquest
fàrmac el producte més adequat (EPAR Metacam® 40
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mg / ml. http://www.emea.europa.eu).
Primer, per la seva naturalesa, ja que es tracta d'un
AINE (antiinflamatori no esteroïdal) amb registre específic per al tractament de les mastitis dels bovins,
amb una excel·lent activitat com antiinflamatori, anti-endotòxic, anti-exudativo, analgèsic i antipirètic.
Segon, perquè és d'acció ràpida, perllongada (72 hores en bovins), i a una dosi reduïda (1,25 ml / 100 kg.
Pv.) tant per via subcutània com intravenosa, la qual

ilitat en vacú de llet, a escena
lheim amb Astiz, Cerviño i Echeverría com a ponents
cosa incrementa enormement la seva conveniència
d'ús, especialment en els tractaments en la sala de
munyir.
A més, i tot i que les taxes mitjanes de curació bacteriològica de les mastitis són força baixes, al nostre país encara comptem amb una bateria de quimioteràpics
àmplia, el que col·labora a millorar aquestes xifres. Però la pressió de la UE per reduir el nombre d'antibiòtics disponibles en veterinària, a causa de la necessitat

de lluitar contra la creixent aparició de resistències antibiòtiques, està limitant cada vegada més l'ús de certes famílies d'antibiòtics, amb el consegüent empitjorament dels percentatges de curació bacteriològica.
Aquest fet fa especialment interessant l'ús de Metacam en el tractament de les mastitis, independentment de l'agent causal, ja que afavoreix la distribució
de l'antibiòtic a la mamella, tant per aplicació parenteral com intra-cisternal.

Tot sobre la gestió de mutilacions
El COVLL acull una jornada PATT sobre benesta
El Col·legi de Veterinaris de Lleida (COVLL) va ser l’escenari, el passat 16 de juny, d’una jornada PATT sobre ‘El benestar animal en porcí: gestió de les mutilacions a explotacions i aplicació de bones pràctiques en
el transport’.
Organitzada pel COVLL amb el suport del Departament de Salut-Secretaria de Salut Pública, DARP, el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, i l’IRTA, la jornada era gratuïta i es va
desenvolupar durant tot el matí. La presentació va
anar a càrrec de la tresorera del COVLL, Teresa Milà,
que va donar pas a les diferents ponències.
Antonio Velarde i Pilar León van encetar la jornada
parlant sobre la gestió de mutilacions en porcí. Aquest
tema és de gran importància, ja que un dels objectius
de la Unió Europea és evitar les mutilacions.
Les caudectomies són una pràctica habitual a les nostres explotacions i tenen com a objectiu principal evitar la caudofàgia. És important incidir en els factors
que la causen per poder deixar de realitzar el tall de
cues sense tenir efectes negatius. La caudofàgia és una
conseqüència de la conducta de furgar que tenen de
forma natural els porcs, però alguns factors fan que
aquesta conducta desencadeni en mossegades i menjades de cua. Posant èmfasi en l’enriquiment ambiental i el control de factors estressants, aconseguirem
disminuir molt els factors desencadenants de la caudofàgia.
El transport dels animals és un altre punt que la Unió
Europea s’ha marcat com a objectiu. Xènia Moles, Rosada Gili i Antonio Velarde van exposar els punts crítics del transport, les bones pràctiques al transport i
les principals incidències detectades a escorxador.
Els punts crítics, que cal controlar, en el transport són:
el dejuni, la densitat, les condicions del transport, el
confort tèrmic, l’estrès a la càrrega i descàrrega i l’aptitud dels animals pel transport.
És important tenir en compte les Bones Pràctiques de
Transport. Cal un monitoreig i l’avaluació de totes les
fases: preparació de la càrrega, la càrrega, la descàrrega i el viatge. Els animals no aptes per al transport
no es poden traslladar als escorxadors. El MAPAMA i
l’AECOSAN han elaborat unes instruccions i procediments que descriuen les situacions i casos en què els
animals no poden transportar-se i les condicions per
realitzar el sacrifici en explotació.
El transport dels animals
va ser un dels centres
d’atenció de la jornada
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s i bones pràctiques en el transport
star animal en porcí amb diferents especialistes
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El COVLL segueix al costat del Premi del Llibre
Agrari i de l'Article Tècnic Agrari
Durant la 63a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel de
Lleida es van convocar el 46è Premi del Llibre Agrari i el
2n Premi de l’Article Tècnic Agrari, dos certàmens que tenen al Col·legi de Veterinaris, un any més, entre els seus
patrocinadors i col·laboradors actius.
Ambdues convocatòries, que ja estan tancades i han rebut un gran nombre d’obres, tenen com a objectiu primordial la distinció de les obres o articles recentment publicats, en format imprès o digital, que suposin una aportació remarcable dins el sector agroalimentari o l’àmbit rural. Igualment, es pretén estimular la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que permetin incrementar la literatura destinada als sectors esmentats.
Les convocatòries compten també amb el patrocini del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits de Catalunya, del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, del
Col·legi d’Enginyers de Forests a Catalunya i CaixaBank.

Quarta edició del concurs
de Fotografia ‘La Meva
Mascota’
Després de l’èxit de les tres primeres edicions, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya va posar en marxa la quarta edició del Concurs de Fotografia ‘La Meva Mascota’, que ben aviat donarà a conèixer els vencedors. Els premis que
es lliuraran enguany seran a la foto més original i també a la més bonica. Com ja és habitual, el COVLL ha participat de
forma activa en el concurs, i les fotografies vencedores i finalistes, i també un recull de les millors, es podran veure en
una exposició itinerant per tot Catalunya que tornarà a passar per la Biblioteca de Lleida.
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El COVLL, a l’acte de commemoració dels 15 anys
del Pla Anual de Transferència Tecnològica
El Col·legi Veterinaris de Lleida va ser present, mitjançant
la seva presidenta, Carmen López, en l’acte commemoratiu dels 15 anys del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT), impulsat per la conselleria de Ramaderia, Pesca i Alimentació, que es va fer el 25 de maig a l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC) a Barcelona.
Durant l’acte es va fer balanç d’aquests 15 anys del PATT,
des de l’inici del qual s’han realitzat prop de 6.000 activitats de divulgació i transferència, que han seguit una mitjana de 20.500 persones cada any. En el marc d’aquestes
activitats, s’han ofert més de 19.000 ponències –en sales
i a camp– de contingut teòric, pràctic, visites, exposició
d’experiències, casos d’èxit, etcètera.
Al llarg d’aquests 15 anys, i sobre la base del treball en
xarxa, el PATT ha esdevingut el punt de trobada d’entitats, administracions, universitats, organitzacions de productors, sindicats i empreses del sector.

L’Assemblea General Ordinària del
COVLL aprova la liquidació del
pressupost del 2016
La seu del Col·legi de Veterinaris de Lleida va acollir, el passat 19 de juny, la celebració de l’Assemblea General Ordinària de Col·legiats, en què es va aprovar la liquidació
del pressupost del 2016.
L’ordre del dia incloïa la lectura i aprovació de l’Acta de la
sessió celebrada el dia 15 de desembre de 2016, i l’estudi i aprovació de la liquidació del Pressupost d’Ingressos i
Despeses de l’any 2016. En acabar la sessió, es va obrir un
torn de precs i preguntes. Les dades del tancament de
comptes estaran a disposició dels col·legiats a la seu del
Col·legi.
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Un centre de referència
en la investigació
biomèdica
La junta directiva i un grup de
veterinaris van conèixer més a fons
el CREBA durant una visita guiada
La junta directiva del Col·legi de Veterinaris de Lleida, acompanyada per un petit grup de col·legiats, va fer el passat 30
de juny una visita al CREBA-Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada de Torrelameu.
A les instal·lacions del CREBA van ser rebudes per la veterinària responsable del centre, Dolores García Olmo, i per
una de les treballadores del centre, la col·legiada Sara Puy.
Els hi van oferir diferents explicacions al voltant del projecte i els van fer una visita guiada per unes instal·lacions que
destaquen per la seva funcionalitat i modernitat.
Inaugurat al setembre del 2016, el CREBA va nàixer amb la
voluntat de convertir-se en l’equipament de referència a nivell de Catalunya en la investigació biomèdica. Va ser impulsat i finançat per la Diputació de Lleida, i sota la direcció tècnica de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRBLleida),
ha esdevingut el primer i únic centre d’aquestes característiques que existeix a Catalunya.
Disposa de l’equipament tecnològic i dels quiròfans més
avançats de l’Estat espanyol, incloent-hi un quiròfan formatiu amb capacitat per portar a terme fins a vuit intervencions de manera simultània. El centre està orientat a la
instrucció de professionals de totes les especialitats biomèdiques i té una vocació transversal, és a dir, ofereix activitats formatives per a metges, infermeres, estudiants de postgrau, màsters i altres professionals del món sanitari, incloent els veterinaris.
A nivell de recerca, es treballen les especialitats quirúrgiques, la fisiologia i d’altres disciplines mèdiques, sempre encaminades cap a una aplicabilitat immediata. Les actuals línies científiques del CREBA són les noves tècniques de cirurgia i trasplantaments; les noves tecnologies en equipaments electromèdics; les proves i controls d’equipaments
quirúrgics; i les noves aplicacions de pròtesis mecàniques.
En l’àmbit del desenvolupament tecnològic i la innovació,
al CREBA s’experimenta amb nous dispositius d’electro-medicina i s’implanten tècniques quirúrgiques en models experimentals per tal de comprovar-ne la seva eficàcia. Això
inclou aprendre noves tècniques o fer investigació bàsica
amb nous materials, com poden ser malles, fils, pròtesis, coles o sutures.

16

Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida

El CREBA disposa de més de 1.000 metres quadrats, en el
quals hi ha una aula per les activitats teòriques amb capacitat de fins a 30 alumnes, tres quiròfans experimentals i un
quiròfan formatiu amb cinc taules independents. És una estructura moderna i ben dissenyada. L’edifici consta d’una
planta semisoterrada de 207 metres quadrats de superfície
útil, una planta baixa de 778 metres quadrats, uns 110 metres quadrats en coberta per a instal·lacions i de 650 metres
quadrats d’urbanització.

Trobada amb la direcció d’ETSEA i visita a les
noves instal·lacions del Doble Grau en
Veterinària i Ciència i Producció Animal
Una representació de la junta directiva del Col·legi de Veterinaris i part de la direcció d’ETSEA es van reunir el dia 22
de maig al Campus d’Agrònoms. La trobada va servir per
analitzar de primera mà l’evolució dels nous estudis de Veterinària que s’estan implantant a Lleida i per recórrer i visitar part de les noves instal·lacions que han d’acollir el Doble Grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal.
Per part de la junta del COVLL hi van assistir Carmen López, Josep Torra i Dolors Corredera, acompanyats per Miquel Molins, en representació del Consell, mentre que per
part de l’ETSEA hi eren presents el seu director, Narciso Pastor, la directora del Departament de Ciència Animal, Carmina Nogareda, els coordinador del Doble Grau, Quim Balcells i Irene López Helguera, la cap d’estudis, Paquita Santiveri, i el professor i membre de la direcció, Daniel Babot.
La reunió va servir per reforçar el compromís de col·laboració entre les dues entitats per garantir al màxim la qualitat
dels estudis i la formació de futurs veterinaris a les Terres de
Lleida.
Des d’ETSEA es va detallar, entre altres coses, el projecte de
l’hospital, remarcant que funcionarà només com a centre
de referència on s’enviaran els casos sempre des dels diferents centres de Lleida. També es va explicar la distribució

curricular dels estudis al llarg dels sis anys de de formació
del doble grau i el funcionament dels rotatoris de pràctiques
que faran els alumnes de sisè curs en diferents entitats concertades.
Entre altres aspectes, el COVLL va demanar que, especialment, es vetlli per la contractació de professionals docents
de referència per tal de garantir la màxima qualitat de l’ensenyament.
Un dels aspectes que es va concretar va ser fer, més endavant, una formació als estudiants de sisè per part de membres del Col·legi de Veterinaris per tal que coneguin de primera mà l’activitat dels col·legis professionals, què comporten les normes deontològiques, i que rebin informació
de primera mà sobre els temes que marquen el present i futur dels veterinaris.
Després de la reunió es va fer una visita a les instal·lacions
de la nova sala de necròpsies, que s’afegeixen a les ja existents al campus d’agrònoms, i al que, més endavant, s’hi
sumarà la Unitat Quirúrgica Docent que es construirà al costat del Centre d’Estudis Porcins a Torrelameu. Durant la visita, la junta del COVLL va poder veure l’evolució d’unes
instal·lacions modernes, equipades amb tecnologia i material de primer nivell.

La reunió va servir per reforçar les
línies de col·laboració
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Creació de Comissions Tècniques Territorials de salut pública amb representació del COVLL
El Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) és un dels eixos vertebradors de la salut en totes les polítiques.
Amb l’objectiu de seguir estimulant i canalitzant les actuacions amb impacte en la salut de la comunitat, s’han creat
els Consells Territorials Consultius i de Coordinació de Salut Pública.
Els Consells Territorials Consultius i de Coordinació de Salut Pública són l’instrument del model participatiu transversal. Estan composats per representants de les institucions, organismes i ens públics i socials, entre ells el Col·legi de
Veterinaris de Lleida, representat per la seva tresorera, Teresa Milà.
Per tal de dur a terme algunes de les seves funcions, el passat 16 de maig es van crear comissions tècniques segons
temàtiques i àmbits d’actuació. El Col·legi forma part de la comissió tècnica de tabac, alcohol i addiccions/joves.

V Postgrau en Gestió Estratègica de l’Empresa Agroalimentària 2017/2018
Per cinquè any consecutiu, la Universitat de Lleida (Campus d’Excel·lència Internacional) i Forum Empresa ofereixen
conjuntament la cinquena edició del Postgrau en Gestió Estratègica de l’Empresa Agroalimentària 2017/2018. Podeu consultar el programa completa a l’apartat de formació de la web del Col·legi (www.covll.cat).
Curs online sobre ‘El gato con PU/PD. El riñón, ¿culpable o inocente?’, amb inscripcions gratuïtes
Des del Col·legi de Veterinaris de Lleida, en col·laboració amb Grup Assís, es va celebrar un nou curs online amb places gratuïtes per als col·legiats. En aquesta ocasió, la temàtica era “El gato con PU/PD. El riñón, ¿culpable o inocente?” i la xerrada la va impartir Salvador Cervantes, membre actiu de GEMFE (Grup estudi de medicina felina de
AVEPA).
El Curs de Sanitat Apícola, posposat al mes de setembre
Per motius aliens a la seva voluntat, el Servei de Prevenció en Salut Animal es va veure obligat a posposar el curs
d’habilitació pel programa sanitari de les abelles fins al mes de setembre. No obstant això, atesa la gran quantitat de
sol·licituds rebudes, es va voler aclarir que el curs d’habilitació no té l’objectiu d’aportar coneixements tècnics sobre
el maneig i la sanitat de les abelles, ja que entenem que aquesta no és tasca del DARP. Així doncs, el contingut del
curs se centra en el contingut del programa sanitari de les abelles.
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Consulteu la documentació de les jornades a la web del Col·legi
Dins de la part privada de la nostra web (www.covll.cat), en l’apartat de Documentació-Xerrades podeu
consultar la documentació que ens cedeixen els ponents de la majoria de jornades que es realitzen a la sala d’actes del COVLL. Les últimes que han estat penjades i podeu consultar són les referents a les jornades
de ‘L’alimentació del vedell en els primers 80 dies de vida’ i la de ‘El benestar animal en porcí: gestió de les
mutilacions a explotacions i aplicació de bones pràctiques en el transport’ del passat mes de juny.

AMA obté al 2016 un benefici abans d'impostos
de 20,3 milions d'euros
AMA, la Mútua dels Professionals Sanitaris, va obtenir el 2016 un benefici brut de 20,3 milions d'euros, mentre que
els nets van pujar a 15,5 milions d'euros, millorant aquest resultat davant al de l'exercici anterior.
És el cinquè any consecutiu que AMA manté un creixement sostingut, abans d'impostos, per sobre dels 20 milions. La
Mútua dels professionals sanitaris compta amb 650.000 assegurats, 625 empleats, gairebé cent edificis en propietat i
les reserves tècniques perfectament cobertes.
El total de l'actiu a la fi del 2016, a valor de mercat, va ser de 420.400.000 d'euros.
AMA va tancar l'any 2016 amb una ràtio de cobertura del 276% i gairebé 150 milions d'euros d'excés de capital disponible davant del regulador de Solvència II. L'augment de l'excés de solvència respecte a 2015 ha estat de 36 milions
d'euros, és a dir, un 34% més.
La Mútua va incrementar el passat exercici un 2,8% el nombre de pòlisses, sent la cartera d'Automòbil la que ocupa
més del 50% del total; el segueixen Rams Diversos, amb un 32%, Responsabilitat Civil, amb un 13%, i Decessos.
Aquest últim ram, que es va començar a comercialitzar fa molt poc temps, ha aconseguit un significatiu creixement.
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