Número 150. Any 2019

Sopar decesc
Sant Fdr’aocntubre

el 4
e Lleida
d
a
j
t
o
l
L
a La
Tugues
r
e
p
t
i
v
r
se

Passejada solidària
El Col·legi celebra una nova edició de la caminada de mascotes i aconsegueix
el Repte Solidari a favor de l’AECC

Èxit de la
campanya
‘El Xipi
va a l’Escola’

Carmen López, consellera a la
nova junta del Consejo General
de Colegios Veterinarios
La sala d’actes del COVLL torna a
acollir diverses jornades formatives

La importància de l’organització col·legial
La professió veterinària és cada cop més canviant i versàtil, i les perspectives de futur sembla que
encara accentuaran més aquesta tendència, de manera que tot i ser un col·lectiu, parla amb veus
molt diferents i des de punts de vista força diversos.
Donades aquestes circumstàncies, es fa imprescindible una figura integradora que aplegui tots els
veterinaris, que ens faci coincidir en allò que ens uneix i que doni sentit a la nostra dedicació, i
aquesta figura és la de l’organització col·legial.
Estructuralment, aquesta organització col·legial s’articula en els col·legis territorials, que són els
més coneguts i els que estan més propers al dia a dia dels veterinaris. Els col·legis territorials s’apleguen en els respectius consells autonòmics, que en el nostre cas reuneix els quatre col·legis catalans i realitza diferents tasques en relació amb la veterinària catalana, com ara la gestió de l’arxiu d’animals de companyia de Catalunya, l’AIAC.
L’ens superior que aplega tots els col·legis territorials de l’Estat és el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, CGCVE o simplement Consejo, com l’anomenem moltes vegades per simplificar el nom. Dins el Consejo, els col·legis estan representats a l’Assemblea General pels seus presidents. El Consejo es reuneix periòdicament i tracta qüestions d’importància per a la professió, a més d’aprovar pressupostos i comptes anuals. Després hi ha la junta interterritorial, integrada pels presidents dels consells autonòmics i les diferents comissions amb especialització per temes. Compta també un òrgan executiu, que és la Junta Executiva Permanent, formada per un president, un vicepresident, un secretari i vuit consellers, que és la que
porta la gestió de l’organització i que fins fa poc es trobava en període electoral.
En els darrers anys, s’ha iniciat una modernització de l’estructura del Consejo per
part de l’equip actual, amb la introducció, per exemple, de l’oferta formativa tant
online com presencial que s’ofereix, la creació de la plataforma gratuïta de prescripció electrònica Prescrivet, l’inici del desenvolupament de les especialitats, com ara la
d’èquids, les gestions polítiques per demandar la reducció de l’IVA de les clíniques i
d’altres actuacions que són d’agrair i que marquen el camí del canvi i de l’evolució
necessàries que hem de fer com a col·lectiu.
Els reptes són molts i els temps canviants que estem vivint faran que la nostra professió evolucioni i s’adapti a les noves necessitats que ens anirem trobant, tal com ja
va passar, per exemple, quan els veterinaris es van adaptar al canvi dels animals de
treball per l’aparició de la maquinària. Per tot plegat, caldrà un lloc de trobada on
ens identificarem amb els companys que treballen en els mateixos àmbits que nosaltres, però també amb els que ho fan en sectors que ens queden més llunyans, perquè al cap i a la fi tots coincidim en una cosa: ens agrada la nostra professió i volem
continuar en el seu exercici, i aquest lloc de trobada serà l’organització col·legial.
Carmen López Burillo, Presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
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Doble celebració: P

El Col·legi de Veterinaris va viure el diumenge 14 de maig
una matinal molt especial amb una doble celebració: Passejada de Mascotes per la ciutat de Lleida i l’anunci de que
s’ha assolit el Gran Repte Solidari que va impulsar unes setmanes abans.
El repte, posat en marxa pel COVLL de forma conjunta
amb el Consell i la Càtedra DOTS de la UdL i el seu projecte App O10K-Objectiu10.000, es va assolir amb escreix.
Es tractava de poder sumar, del 27 de març al 2 d’abril, 5
milions de passes entre totes les persones que es descarreguessin l’aplicació i poder col·laborar amb un projecte
molt especial: dos dies d’activitats terapèutiques amb gossos ensinistrats a les colònies per a nens i nenes que organitza l’AECC Lleida-Catalunya Contra el Càncer de la Val
d’Aran, i que enguany celebren el seu vintè aniversari.
Doncs bé, al final van ser 7.439.098 passes acumulades
entre tots els participants i èxit assolit. En acabar la Passejada de Mascotes, es va desvetllar la consecució del repte
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i es va fer el lliurament simbòlic de compromís de col·laboració amb l’AECC Lleida-Catalunya Contra el Càncer en
un acte on hi van ser presents, entre altres, la presidenta
del COVLL, Carmen López, el president de l’AECC Lleida,
Eduardo Serrano, i el regidor de la Paeria Joan Queralt.
També es va fer un reconeixement a la persona que més
passes va fer en favor del repte, Ana Turmo, amb 181.571.
Va ser un fi de festa perfecte per a la cinquena edició de
la Passejada de Mascotes, celebrada amb arribada i sortida al pavelló 3 de Fira de Lleida. El trajecte, d’uns 2 quilòmetres, va ser el següent: Pavelló 3 – Av. Victoriano Muñoz – Pont del Príncep de Viana – Pl. Ramon Berenguer IV
– Rambla Ferran – Av. Francesc Macià – Pont Vell – Pl. Bores – Camps Elisis – Pavelló 3.
La iniciativa va néixer amb l’objectiu d’ajudar a conscienciar, d’una forma lúdica, de la importància del civisme, tant
per part dels propietaris dels animals com dels ciutadans
en general amb els quals es comparteix l’espai públic.

Passejada i rècord
El COVLL celebra una nova
edició de la Passejada de
Mascotes i aconsegueix el
Repte Solidari

Caminar per una gran causa
El repte solidari es va presentar al Departament de Salut,
organisme que també va donar suport al projecte amb la
presència, entre altres, de la Directora del Servei Regional de Salut, Divina Farreny; la presidenta de l’AECC Lleida, Eva Figuera; la subdirectora de Salut Pública, Mercè
Bieto; i la tresorera de la junta del COVLL, Teresa Milà.
Per participar-hi només calia descarregar-se l’aplicació gratuïta O10k-Objectiu 10000. Es tracta d’una App gratuita per promocionar l’activitat física entre la població. L’objectiu era conscienciar els usuaris sobre la importància
d'adquirir hàbits saludables i fomentar un estil de vida actiu, tot aconseguint a diari els 10.000 passos que recomana l’OMS i així poder prevenir malalties no transmissibles. (http://www.catedradots.udl.cat/o10k/).
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L’objectiu era sumar 5 milions de passes i al final s’en va aconseguir 7.439.098

El premi va ser dos dies d’activitats terapèutiques amb gossos ensinistrats
a les colònies per a nens i nenes que organitza l’AECC Lleida
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Un any més, a la Fira UdL Treball
El COVLL va participar en
l’activitat de l’ETSEA informant
els alumnes sobre el funcionament i la importància del Col·legi
El Col·legi de Veterinaris de Lleida va ser una de les
entitats que, per segon any, va ser present a la Fira
UdL Treball, que es va celebrar el 8 de maig al campus de l’ETSEA. El COVLL va poder donar informació
i resoldre dubtes dels estudiants, i va aprofitar per explicar el funcionament i la importància del Col·legi.
La fira és un punt referència anual a la ciutat de Lleida que serveix per impulsar i facilitar al teixit empresarial, i la captació del millor talent que genera la UdL.
Per a les entitats, la Fira UdL Treball és la forma de donar-se a conèixer i mostrar-se com una opció real de
futur professional, així com de tenir contacte directe
amb les opcions de treball en comú i formació contínua que li ofereix la UdL.
Per a l’estudiant, és la forma de conèixer de primera
mà les oportunitats laborals del territori, rebre orientació específica sobre l’ocupabilitat i aprendre, mitjançant les activitats que s'hi fan, la millor manera de
promocionar-se en el seu perfil laboral.
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Carmen López, consellera a la nova junta del
Consejo General de Colegios Veterinarios
Luis Alberto Calvo Sáez, escollit president de l’organisme en les eleccions
del passat 12 de juliol
La presidenta del COVLL, Carmen López, va ser escollida
com a nova consellera del Consejo General de Colegios
Veterinarios de España en les eleccions celebrades el passat 12 de juliol, en les quals Luis Alberto Calvo Sáez, president del Colegio de Valladolid, es va convertir en el nou
president. En els comicis, els encarregats d’escollir la nova Junta Executiva Permanent del Consejo van ser els 52
presidents dels col·legis veterinaris.
Calvo relleva en el càrrec Juan José Badiola, que ha estat
president del CGCVE durant els últims 18 anys, després
d’imposar-se en unes eleccions on hi havia dos candidats
més: Rafael Laguens (Soria) i Ignacio Oroquieta (Sevilla).
Com a vicepresident va sortir escollit Luis Alberto García
Alia (Toledo), i com a secretari general de la Junta Executiva, Rufino Rivero Hernández (Àvila). Tots dos revaliden
el càrrec.
Carmen López Burillo, que ja va ser presidenta del Consell, serà l’única representant dels veterinaris catalans a la
nova junta, i ho farà com a vocal al costat de set representants més de col·legis: José Ramón Caballero (Ciudad
Real), Héctor Palatsi (Teruel), Ana María López Pombo
(Lugo), Gonzalo Moreno (Alicante), José-Marín Sánchez
(Badajoz), Juan Antonio Vicente (Cáceres) i María Luisa
Fernández (Tenerife).

Luis Alberto Calvo Sáez (Valladolid, 1963) és vicepresident
del Consejo de Colegios de Veterinarios de Castilla y León, president de l'Asociación Vallisoletana de Veterinarios
Especialistas en Pequeños Animales, presidente de l'Asociación de Castilla y León de Veterinarios de Animales de
Compañía i president d’AVET. Exerceix com a director veterinari a la Clínica Veterinaria Kennel de Valladolid, de la
qual n’és propietari.

Serà l’única representant dels veterinaris catalans al màxim organisme estatal

El COVLL, present als premis VETS
El Centre Veterinari Tona Consultors, l’hospital Ars Veterinària i l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) van ser tres de les entitats premiades en la primera
edició dels Premis Vets del COVB.
El lliurament va tenir lloc a l’Auditori Axa de Barcelona el
passat 14 de juny en una festa que va reunir la professió
veterinària i que va comptar amb la presència del Col·legi de Veterinaris de Lleida, representat per Miquel Molins, vocal de Lleida al Consell.
Els Premis Vets 2019 compten amb el patrocini de Grup
GEPORK i la col·laboració de MSD Animal Health i Laboratoris Syva.

Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida

9

Els gats de carrer, un re
Marta Amat va explicar algunes de les claus de com gestionar els gats ferals
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repte per a la professió

‘Gestió del benestar dels gats del carrer. Un repte per a
la professió’ va ser el títol de la conferència que Marta
Amat va oferir el passat 8 de maig a la seu del COVLL.
La sessió va comptar amb un gran èxit de convocatòria
i durant la mateixa es van tractar els conceptes més destacats del benestar en la gestió ètica dels gats ferals, amb
noves dades i estudis envers els resultats d’eficàcia i benestar real dels animals que es troben als carrers, tot plegat tenint també en compte el desafiament que suposa
aquest fet per a la professió veterinària.
De fet, la programació d’aquesta xarrada s’emmarcava
dins la inquietud per aquest tema que té el Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya, que el considera un
element d’interès prioritari per a la professió, per la seva
implicació als municipis, siguin més grans o més petits, i
que provoca que en moltes ocasions apareguin dificultats en l’aplicació pràctica d’aquesta gestió ètica amb el
mètode C.E.R. (captura, esterilització i retorn), dificultats
que tenen a veure amb la feina i la gestió del veterinari
en salut pública i benestar dels animals.
Aquesta formació va tenir continuïtat en la jornada dedicada a la conscienciació i el posicionament des del punt
de vista veterinari davant l’existència de gats ferals i colònies urbanes, i té com a objectiu implicar les administracions locals i donar eines per poder actuar-hi professionalment.

També va parlar de conceptes del
benestar dels animals en general
Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
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Taller de formació sobre anestèsia
Miguel Ángel Cabezas parla del bon maneig del dolor preoperatori per
evitar complicacions en una sessió organitzada per Fatro
La seu del Col·legi de Veterinaris va acollir, el passat 28
de maig, un taller sobre anestèsia a càrrec de l’especialista Miguel Ángel Cabezas que va ser organitzat i patrocinat per Fatro.
Sota el títol “Bon maneig del dolor preoperatori per evitar complicacions en els pacients”, Cabezas, que és membre fundador de la Societat SEAAV i responsable de l'àrea d'analgèsia i anestèsia de l’Hospital Veterinari Puchol,
va parlar sobre el bon maneig del dolor preoperatori per
evitar complicacions en els pacients.
El conferenciant es va centrar en el maneig global del pacient quirúrgic, des del preoperatori fins a l'alta, i fins i tot
el postoperatori, quan ja està a cura del propietari. De la
mateixa manera, va comentar els efectes negatius del dolor i els avantatges i indicacions de cadascun dels fàrmacs
utilitzats, així com les complicacions associades al seu ús
i les millors opcions en cada cas.
Cabezas va continuar amb diferents protocols en diversos casos clínics que, amb l'ajuda dels assistents, va anar
desenvolupant fins arribar al final de la jornada. El que es
va fer palesa va ser la importància d'evitar el dolor a través de l'analgèsia, per a un millor èxit en les cirurgies i
tractaments en benefici dels pacients.
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El conferenciant es va centrar en
el maneig global del pacient
quirúrgic, des del preoperatori
fins a l'alta

Sessió sobre l’ús responsable dels antibiòtics
Javier Abadías i Clara Farré, de
Zoetis, van ser els encarregats
d’impartir la sessió
Sota l’organització de Zoetis, la sala d’actes del Col·legi de
Veterinaris de Lleida va ser l’escenari, el passat 15 de maig,
d’una jornada sobre l’ús responsable dels antibiòtics.
La sessió va anar a càrrec de dos dels components del departament comercial de Zoetis, Javier Abadías i Clara Farré.
El primer va parlar dels aspectes pràctics a tenir en compte
en l’ús dels antibiòtics, mentre que Clara Farré va fer-ho de
les experiències de camp en el control del PRRS.
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Tot allò que cal saber sobre les urgèn
Marta Bassols, veterinària especialista i responsable del Se
Marta Bassols, veterinària especialista i responsable del
Servei Oftalmològic Itinerant, va ser l’encarregada de
desvetllar alguna de les claus de les urgències oftalmològiques per a clíniques en una jornada celebrada el dia
2 de maig a les instal·lacions del Col·legi de Veterinaris
de Lleida.
Tal com va explicar Marta Bassols, les urgències oftalmològiques són situacions que es poden presentar amb
relativa freqüència en la clínica veterinària d’animals de
companyia. La majoria són d’origen traumàtic, i un diagnòstic acurat i una ràpida actuació són fonamentals per
a una bona evolució del cas.
Els casos greus i amb alt compromís per la visió poden
presentar-se amb signes clínics molt inespecífics, i que
també trobem en patologies lleus. Identificar i tractar
aquests pacients augmentarà la resposta al tractament.
Davant una urgència oftalmològica hem d’actuar com en
qualsevol altre cas i no podem obviar obtenir una bona
anamnesis i història clínica abans de començar amb l’ex-

La mateixa xerrada, davant els
alumnes de veterinària
Pocs dies després, i davant l’interès que va despertar la xerrada celebrada al Col·legi de Veterinaris de Lleida, Marta Bassols va repetir la conferència a les instal·lacions de l’ETSEA davant un
grup d’estudiants de veterinària.
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ploració oftalmològica.
Aquesta exploració oftalmològica ha de ser detallada, ordenada i només es prescindirà de les proves que no ens
donen una informació imprescindible per la viabilitat de
l’ull (per exemple, el test de Schirmer). El pacient pot tenir molt dolor i a vegades hem de sedar-lo per tal de poder completar l’examen ocular.
Els resultats de l’examen neuroftalmològic, principalment
la resposta d’amenaça i el reflex pupil·lar directe i indirecte, ens localitzen la lesió, determinen un pronòstic visual i ens ajuden a escollir la millor opció terapèutica.
L’objectiu del tractament és evitar les lesions greus al globus i la resta d’annexes oculars, controlar el dolor i preservar al màxim la visió. En alguns casos, la resolució
sempre serà quirúrgica (per exemple, laceració palpebral,
proptosis ocular, perforació corneal), mentre que en altres casos és imprescindible un tractament sistèmic i tòpic (uveïtis, ferides químiques, úlcera col·lagenasa,...).
Cal recordar que no totes les alteracions oculars greus tenen un origen traumàtic, i és imprescindible descartar
malalties sistèmiques, ja que condicionen la resposta al
tractament i sobretot el pronòstic del cas.

ncies oftalmològiques per a clíniques
Servei Oftalmològic Itinerant, va oferir la formació al COVLL
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Explicant els valors de la col·legiació
als futurs professionals
La junta del COVLL apropa la vida col·legial als alumnes de l’últim curs del
doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal de l’ETSEA

Tal com van fer el curs passat, una representació de la junta del Col·legi de Veterinaris de Lleida va realitzar una xerrada informativa dirigida als alumnes d’últim curs del doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal de
l’ETSEA.
La trobada va tenir lloc el passat 20 de maig a l’ETSEA, i en
ella es va desgranar el funcionament del Col·legi, es van explicar algunes de les claus de l’accés al món professional i
també es va subratllar la importància que tenen aspectes
com per exemple la formació i la deontologia professional,
així com aspectes més tècnics i els últims canvis de normatives que han de conèixer en el seu accés al món laboral.
La presidenta del COVLL, Carmen López, la tresorera, Teresa Milà, i el vocal de la junta, Roger Bellet, van explicar
als estudiants quinen són l’estructura, les activitats i les principals funcions del Col·legi, els van mostrar com s’estructura el COVLL, el Consell i el Consejo, i van parlar també del
seu bagatge professional i com van ser els seus inicis en la
professió.
A la trobada també hi va ser present la representant de l’ETSEA, Carmina Nogareda, que va agrair la visita i va destacar també, entre altres, el paper que té el col·lectiu a l’hora
d’ajudar els nous professionals i, especialment, la importància en defensar els drets del col·lectiu veterinari.

Se celebra l’Assemblea General
Ordinària de Col·legiats
El dijous 13 de juny, a la sala de juntes va tenir lloc
l’Assemblea General Ordinària de Col·legiats, a les
19.30 hores, en primera convocatòria, i a les 20.00
hores en segona.
Els punts de l’ordre del dia van ser, en primer lloc, la
lectura i aprovació de l’acta de la sessió celebrada el
dia 13 de desembre de 2018. Després es va procedir
a l’estudi i aprovació de la liquidació del Pressupost
d’Ingressos i Despeses de l’any 2018, abans de donar
pas als precs i preguntes.

El COVLL, present a la jornada sobre reducció de l’ús
d’antibiòtics en porcí de Tàrrega
La presidenta del COVLL, Carmen López, va assistir al seminari tècnic que, sota el títol “Matins d’Innovació: reducció de l’ús d’antibiòtics en porcí”, es va celebrar el passat 23 de maig a Tàrrega.
L’escenari de la sessió va ser l’Escola Agrària i l’activitat es
va celebrar sota l’organització del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la col·laboració del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
La presidenta del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Carmen López, va ser una de les ponents de la xerrada sobre “Activitats de recerca en reducció de l’ús d’antibiòtics a Catalunya”.

EL PAPER DEL PROFESSIONAL VETERINARI
EN EL MALTRACTAMENT ANIMAL
Cada vegada tenim més denuncies sobre maltractaments a animals, i la figura del professional veterinari és
fonamental tant en la detecció dels casos com en el tractament i, de forma molt especial, en el procés de certificació. Els veterinaris són requerits per policies i jutges per tal de certificar i fer informes sobre maltractaments a animals com a peça clau en judicis o processos de peritatge.
Donat que és un tema important i amb una incidència creixent tant a la clínica com al camp, el COVLL va organitzar un Curs sobre Maltractament Animal dissenyat a nivell estatal i que va subvencionar al 50 per cent.
El curs el va impartir el doctor en veterinària i especialista en la matèria,Alfredo Fernández Álvarez.

EL MALTRATO ANIMAL
Alfredo Fernández Álvarez
I. BASES Y FUNDAMENTOS.
El maltrato animal es un comportamiento de etiología pluricausal y complejo. No existen soluciones sencillas ni rápidas, por lo que se deben planificar modelos de trabajo y
actuación a medio y largo plazo, monitorizando sus resultados con el fin de comprobar su idoneidad y eficacia.
II. EL PAPEL DEL VETERINARIO EN EL MALTRATO ANIMAL.
El papel debe integrar tres objetivos fundamentales: la prevención del maltrato a través de su influencia en la sociedad donde ejerce su actividad profesional, la identificación
de los animales que son objeto de estas prácticas y, la más
importante, la atención sanitaria de los animales maltratados para su recuperación.
III. DESARROLLO DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL ÁREA
DEL MALTRATO ANIMAL.
La función del veterinario debe realizarse desde las bases
y fundamentos científicos, forenses, que deben ser rigurosos y metodológicos, valorando todo lo acontecido desde un planteamiento científico, y sin excluir ninguno de
los elementos que, potencialmente, pueden participar en
este tipo de actos. La especialización en el ámbito de la veterinaria forense resulta imprescindible para que el veterinario realice un trabajo de calidad y eficiencia.
IV. ARTÍCULO 337 DEL CÓDIGO PENAL
El Artículo 337 del Código Penal establece de forma clara
que su aplicación se realizará sobre aquellas personas que
maltraten injustificadamente a animales domésticos, causándoles lesiones que menoscaben gravemente su salud o
sometiéndoles a explotación sexual.
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V. NATURALEZA DEL MALTRATO ANIMAL.
La relación de las personas con los animales domésticos debería plantearse desde este principio de bienestar animal,
lo cual implicaría que de nuestra interacción con los animales no se produjese ningún sufrimiento o daño innecesario, tratándoles de proporcionar un manejo o cuidado
que les permita desarrollar todas sus necesidades biológicas específicas. El maltrato animal sería un concepto que
se enfrentaría al de bienestar animal, e incluiría todos aquellos comportamientos que desarrollan un sufrimiento o daño injustificado en los animales, tanto de forma activa, omisiva o negligente.
LESIONES ACCIDENTALES. Se incluirían todas las afecciones que podríamos definir como naturales, cuyo desarrollo respondería a circunstancias etiológicas no relacionadas con la intencionalidad de causar un daño por
las personas.
LESIONES NO ACCIDENTALES. Se incorporarían todas
las lesiones mostradas por el animal cuya etiología u origen se encuentra en las personas, como consecuencia
de un comportamiento cuyo fin es causar un daño voluntario o intencionado en el animal, por tanto, son lesiones inferidas por las personas directa o indirectamente.
VI. EXTENSIÓN DE LAS LESIONES DERIVADAS DEL MALTRATO ANIMAL.
Las lesiones no accidentales responden a situaciones patológicas cuyo origen se situaría en el propio ser humano tanto por acción como por omisión y sin que puedan ser causadas de forma accidental o natural como lo harían las patologías generales o comunes.
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LESIONES TRAUMÁTICAS. Producido en los tejidos u
órganos por la acción de un agente externo normalmente de naturaleza mecánica, aunque también pueden desarrollarse por elementos térmicos o eléctricos.
No penetrantes. Responden a traumatismos externos en los que no se produce la ruptura de los tejidos afectados, manteniéndose su integridad sin que
exista una solución de continuidad.
Lesiones penetrantes: Incluimos en este apartado todas aquellas lesiones traumáticas en las que se produce una solución de discontinuidad de los tejidos, es decir, en las que junto al trauma mecánico de los tejidos
se presenta la ruptura y exposición al exterior.
LESIONES POR ARMAS DE FUEGO: los disparos. Suelen producirse en animales que presentan un hábitat
exterior y se encuentran desatendidos.
LESIONES POR QUEMADURAS: En estos casos es muy
importante establecer una anamnesis precisa al propietario con el objeto de disponer de una adecuada justificación de las lesiones. La gravedad de las quemaduras está en función de su profundidad y extensión. Así
las quemaduras más comunes las encontramos en divididas en los siguientes apartados:
- Térmicas.
- Químicas.
- Eléctricas.
LESIONES POR ASFIXIA Y AHOGAMIENTO: La muerte por asfixia se define como el fallo de las células en
recibir o utilizar el oxígeno. Puede ser resultado de la

privación del oxígeno parcial o totalmente. La causa
más frecuente de asfixia en el maltrato de animales es
la asfixia por estrangulación o ahorcamiento. Las situaciones más comunes están representadas por:
- Estrangulación y obstrucción vías aéreas.
- Ahorcamiento.
- Ahogamiento.
ENVENENAMIENTO: Es conocido que se producen numerosos envenenamientos deliberados de animales que
requieren un verdadero estudio forense para identificarlo. Muchas veces, al no poder determinar quién ha
administrado el toxico, muchos de estos procesos se
confunden con trastornos infecciosos, metabólicos o de
otro tipo y, viceversa, en ocasiones se sospecha de procesos toxicológicos sin disponer de una base sólida que
permita confirmar dicha etiología.
NEGLIGENCIA Y ABANDONO: El abandono es una
práctica que deja al animal indefenso en un entorno
desconocido y sin la capacidad de responder ante las
demandas del mismo, causando graves
secuelas físicas y
psicológicas si se
perpetúa en el
tiempo. Las principales consecuencias
de
abandonos prolongados en el
tiempo las podemos encontrar en
situaciones como
las siguientes:
- Inanición: la inanición es el resultado de una inadecuada nutrición. Esto se puede producir
por suprimir totalmente la comida o
reducir su calidad.
- Deshidratación: en
el caso de la deshidratación hace referencia a la privación
del acceso al agua de
los animales, pudiendo
causar la muerte en
pocos días (15-20%
peso corporal).
TRASTORNOS DEL ESPACIO Y DE LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES:
- Canibalismo.
- Golpe de calor e hipotermia.
- Otras situaciones especiales:
-Collares incrustados.
-Acaparadores de animales.

AGRESIONES SEXUALES:
Los abusos sexuales sobre animales domésticos constituyen una forma de maltrato animal incluida dentro del
término de explotación sexual de los animales2.
PELEAS DE ANIMALES:
Las lesiones derivadas de las peleas de animales son
múltiples y diversas. Este tipo de lesiones requiere, como hemos visto en todos los casos anteriores, un análisis individualizado y particularizado en cada caso.
VII. PROTOCOLO CLÍNICO DE IDENTIFICACIÓN DEL
MALTRATO ANIMAL.
El protocolo de actuación tiene un fin básico que consiste
en garantizar la coordinación de todas las instituciones que
participan en los casos de maltrato animal. Los criterios de
clasificación básicos resultan esenciales para iniciar modelos de trabajo que permitan actuar frente el maltrato:
a. Maltrato físico.
b. Maltrato psicológico.
c. Maltrato negligente.
d. Maltrato por abuso sexual.
El facultativo también deberá
identificar los indicadores diagnósticos de maltrato animal para lo que tendrá que actuar a dos
niveles distintos que podrán considerarse como posibles elementos sugestivos o indicativos de
formas de maltrato que dependiendo dónde se localicen pueden considerarse como:
a) Indicadores en propietarios,
responsables o cuidadores de
los animales.
b) Indicadores localizados en
los propios animales.
i. Indicadores físicos
ii. Indicadores conductales
El veterinario deberá evaluar
la intensidad del maltrato
animal: En base a estos elementos podemos clasificar el
maltrato en dos grupos que
nos permitirían actuar dentro del protocolo:
a) Maltrato leve y moderado.
b) Maltrato grave.
Los facultativos recomendarán procedimientos de actuación. Para ello resulta preciso establecer un modelo de actuación previo como el que seguidamente proponemos:
a) Procedimiento de actuación ordinario. Se debería poner
en marcha ante situaciones de riesgo de maltrato leve o
moderado que se aplicará ante situaciones de mera sospecha.
b) Procedimiento de intervención o actuación urgente, donde se requiere atención especializada, global e inmediata.
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Èxit de la campanya
‘El Xipi va a l’Escola’
La visita a l’Escola de Magraners va servir per donar visibilitat a un
Més de 500 escolars lleidatans van poder participar i gaudir
dels tallers de tinença responsable dels animals de companyia que desplega el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, amb el suport del COVLL i la col·laboració, entre altres,
de l’Ajuntament de la capital del Segrià.
La visita a l’Escola de Magraners del passat dia 15 de maig va
servir per donar visibilitat a una iniciativa que va arrencar al
mes d’abril i va concloure al mes de juny coincidint amb el final de curs. La presidenta del COVLL, Carmen López, acompanyada del regidor de l’Ajuntament de Lleida, Joan Queralt,
i de la coordinadora de programes educatius del Consell, Alexia Falcó, va assistir a la sessió. Durant la mateixa, una veterinària, acompanyada d’un gos ensinistrat, explicava als nens
i nenes les normes i consells per tractar bé les seves mascotes,
posant l’accent en l’important paper dels veterinaris, l’ús del
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microxip, les vacunes o, per exemple, què cal fer en cas de
trobar-se un animal al carrer. De fet, cal recordar que la conscienciació i el benestar animal són reptes importants que afronta la professió veterinària, i per això el Consell va posar en
marxa els tallers. Aquesta tasca de sensibilització va començar l’any 2010 per part del Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya amb la implicació de les quatre demarcacions. Ho
va fer com a línia de treball prioritària, juntament amb la creació de materials didàctics, com ara els contes que anualment
arriben a les clíniques, on el protagonista és en Xipi.
És sota aquests paràmetres que es va proposar a l’Ajuntament
de Lleida oferir als nens i nenes de primer cicle de Primària els
tallers “El Xipi va a l’escola”, i la resposta va ser molt positiva,
fins al punt que 500 escolars van viure aquest programa a les
seves aules.

El Consell desplega, amb el suport de l’Ajuntament de Lleida, un projecte
de tallers informatius que ha arribat a més de 500 escolars

una iniciativa que inculca la tinença responsable en els més petits

Repercussió a la premsa lleidatana
La campanya va tenir ressò a la premsa lleidatana. Alguns mitjans digitals, emissores de ràdios i, per exemple, el diari ‘Segre’
en la seva portada i pàgines interiors, van recollir la iniciativa.
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La gran festa dels veterinaris tornarà el 4 d’octubre a la Llotja en un sopar de gala servit per Tugues
La tradicional festa de Sant Francesc del Col·legi de Veterinaris de Lleida se celebrarà enguany el divendres 4 d’octubre al Palau de Congressos La Llotja, amb un sopar de gala servit per la firma Tugues.
Com sempre, hi haurà un aperitiu de benvinguda i el sopar de germanor amb el sorteig d’obsequis i viatges cedits
per les entitats i firmes col·laboradores. També es farà el reconeixement als nous col·legiats, a aquells que durant el
2019 han complert 65 anys i també hi haurà una distinció a tots elsque porten 25 anys de col·legiació. Després de
sopar hi haurà un fi de festa amb música i barra lliure.

Promocions especials: ballet i viatge
Com ja és habitual, el COVLL ha realitzat diverses promocions en el segon trimestre de l’any. Dues d’elles van ser un descompte per veure el Ballet de Moscú a La Llotja i un preu especial per a un viatge a l’Índia d’un dels nostres col·laboradors al sopar de Sant Francesc: Viatges Lleida.

Donant suport als altres col·legis
professionals
El COVLL manté una bona relació
amb la resta de col·legis professionals de Lleida. Una mostra és la presència de representants de la junta,
com a convidats, en els sopars anuals
que fan. Teresa Milà va assistir al del
Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, mentre que el
secretari de la junta, Josep Torra, va
representar el COVLL al del Col·legi
d'Enginyers Graduats i d'Enginyers
Tècnics Industrials.

Beca per al Congrés de la Sociedad Internacional de Genètica Animal
Les jornades, celebrades al mes de juliol, comptaven amb la participació de la
Universitat de Lleida i van reunir científics, responsables polítics, professionals
i estudiants de camps de la genètica interdisciplinària per tal compartir els últims esdeveniments, conèixer vells amics i formar noves associacions.
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Els porcs vietnamites, entre les noves espècies
invasores

El COVLL, a la comissió “Ús abusiu de les pantalles
i salut”

El passat dia 30-3-2019 es va publicar al BOE el Reial
Decret 216/2019, de 29 de març, que modifica el Reial
Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el
Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.
Aquesta norma va afegir entre les espècies invasores
a l'apartat de "mamífers" el conegut com a “porc vietnamita”. També va afegir tres espècies en l'apartat de
"rèptils", els quals també se n’ha de declarar la seva
tinença i acreditar la seva identificació mitjançant un
microxip.

El Col·legi va ser present a les Comissions Tècniques de Salut Pública celebrades del passat 14 de juny a la delegació
del Govern de Lleida, formant part de la Comissió Tècnica
“Ús abusiu de les pantalles i salut”. Per part del COVLL hi
va assistir la tresorera Teresa Milà.

En marxa el 6è Concurs de Fotografia
“La Meva Mascota”

Carmen López clausura la IV Jornada TOP GAN
Porcino en Alcarràs
La presidenta del COVLL va ser l’encarregada de clausurar la IV Jornada TOP GAN Porcino que es va celebrar a
Alcarràs amb la col·laboració del COVLL, l’ADS d’Alcarràs
i Torres de Segre i l’Ajuntament de la localitat del Segrià.

Després de l’èxit de les primeres cinc edicions, aquest
2019 s’ha posat en marxa el sisè concurs de fotografia “La Meva Mascota”, que organitza el Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya amb la participació
del COVLL. El tema únic del concurs és els animals de
companyia, i els premis estan dividits en dues categories: foto més original i foto més bonica.

Presents al “Barcelona Seguridad Alimentaria”
La tresorera de la junta, Teresa Milà, va participar en nom
del COVLL en la primera edició del congrés Barcelona Seguridad Alimentaria celebrada el passat 7 de juny.
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