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Número 153. Any 2020

ESSENCIALS

Els professionals
veterinaris s’han ratificat
com un sector clau en la
salut davant de la
pandèmia de la Covid-19
Molts critiquen que no
s’ha aprofitat tota
l’experiència del sector
en el control de malalties
poblacionals

La junta al complet repeteix en els seus càrrecs en ser
l’única candidatura a les eleccions del 6 de febrer

El COVLL s’adapta a la nova realitat
de la Covid-19

PorciFORUM, cinc anys omplint la
Llotja de Lleida
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Els veterinaris, sempre al peu del canó donant exemple
Aquest 2020 està marcat, malauradament, per la declaració de la pandèmia, una situació inesperada, convulsa i que
ha suposat un seguit de canvis dramàtics en el nostre dia a dia.
En primer lloc, voldrem tenir un sentit record per a totes les persones que ens han deixat arran d’aquesta pandèmia,
així com enviar un missatge de suport a tots aquells que han patit alguna pèrdua durant el període de confinament i
als que estan patint moments difícils en el present. A tots ells, molts ànims en nom de tot el col·lectiu.
En el cas concret del sector veterinari, vam passar dels primers dubtes per veure si, com era lògic, es considerava la nostra professió com a essencial, uns dubtes que, com no podia ser d’altra manera, ben aviat es van esvair.
A partir d’aquell moment, tot el nostre col·lectiu es va activar per oferir el millor servei possible en una etapa tan complicada com la que vam viure, i que de fet encara patim.
Cal destacar que molts de vosaltres vau participar en la donació de material i de respiradors en el moment més dur de
la pandèmia, i també us vau donar d’alta al llistat de voluntaris que es va presentar al Departament de Salut. És per tot
plegat que, des de la junta del Col·legi, volem fer públic el nostre agraïment a tots vosaltres, que amb el vostre comportament vau fer palès, un cop més, el vessant solidari i sanitari de la veterinària.
Malgrat això, i que sempre vam ser al peu del canó donant resposta a les necessitats de la societat, des
de la professió veterinària vam trobar a faltar, per part de totes les administracions, la consideració envers els nostres coneixements i experiències en situacions similars.
Aquest fet ha estat reivindicat repetidament per la totalitat de l’organització col·legial, perquè el cert
és que no se’ns va tenir en compte ni es van escoltar les nostres aportacions. No es va aprofitar tot el
saber que acumulem en gestions d’epidèmies, en l’eradicació de malalties i en el coneixement de les
zoonosis.
Tot i això, en aquests moments d’incertesa volem reiterar la nostra voluntat de servei i tornem a posar
el nostre coneixement al servei de la salut pública del territori: som i serem aquí per col·laborar.
La pandèmia també es va deixar notar, evidentment, en el dia a dia del Col·legi. Així, vam reduir l’horari per donar pas al teletreball, almenys en totes les tasques que es podien adaptar a aquest sistema.
Ara, poc a poc, anem retornant a la normalitat, amb l’adequació de les oficines del Col·legi i aplicant
les mesures de protecció pertinents.
Els membres de la junta també es van adaptar a fer totes les gestions per via telemàtica, fins i tot les
juntes de govern. També vam fer una petita donació de material sanitari a l’atenció primària i adreçada a la protecció dels veterinaris, i de fet encara avui continua l’entrega de pantalles de protecció facial i de mascaretes, així com la possibilitat de condonació de les quotes del primer trimestre a les persones que així ho van sol·licitar.
No cal dir que, en aquest àmbit, hi ha molt marge de millora. Per exemple, tenim pel davant el repte
d’adaptar la formació presencial del Col·legi a la formació online, i tot i que ja hem dut a terme les primeres sessions, esperem poder normalitzar aquest sistema a la tornada de l’estiu.
Això no treu que, malgrat que el teletreball sembla que, com diuen, ha arribat per quedar-se, desitgem
que, tant bon punt com la situació sanitària ens ho permeti, puguem recuperar la presencialitat i tornar al caliu de les trobades al Col·legi, que és la casa de tots nosaltres.
No voldria acabar sense fer una referència al procés electoral que vam viure a començaments d’any.
Com recordareu, la nostra va ser l’única candidatura que hi va concórrer, amb la qual cosa vam rebre
l’encàrrec de seguir quatre anys més al capdavant de la gestió del Col·legi.
És per això que us volem expressar el nostre agraïment per la confiança que ens vau fer, a la vegada
que aprofitem per garantir-vos que seguirem exercint aquesta responsabilitat amb la mateixa voluntat
de millora i de servei al col·lectiu que sempre ens ha acompanyat.

Carmen López Burillo, Presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
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Fent front a la ‘

El Col·legi ha adaptat les seves instal·lacions i els horaris per poder segu
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El Col·legi de Veterinaris de Lleida es va anar adaptant de
forma progressiva a la situació excepcional creada per la
Covid-19 i ho segueix fent dia a dia.
Des de l’inici de l’estat d’alarma decretat arran de la pandèmia, va mantenir informats tots els col·legiats de les notícies i normatives que arribaven constantment a través de
les diferents administracions, el Consell, el Consejo o el
Departament de Salut, moltes de les quals tenien afectació directa sobre el sector veterinari.
Entre les mesures preses, la junta va optar, per exemple,
per endarrerir el cobrament de les quotes de col·legiació
del primer trimestre de 2020 amb l’objectiu d’analitzar,
amb una mica més de perspectiva, quina era l’afectació
que tenia la pandèmia en l’àmbit professional sobre el sector i els professionals.
Després d’unes setmanes, es va decidir atendre les situacions particulars que hi podia haver, per tal d’ajudar les
persones amb necessitats, derivades dels efectes de l’estat d’alarma sobre els llocs de treball. Per això va oferir, a
qui ho va demanar, possibles solucions o alternatives de
forma individual.
Mentrestant, la seu del COVLL va seguir operativa, amb fases de teletreball, enviant newsletters amb tota la informació de forma regular, i amb cites prèvies pel que fa a les visites a les oficines per a la recollida de material o comandes.
El COVLL també va adaptar les seves instal·lacions
col·locant diferents mampares a la zona de secretaria i atenció al públic, amb l’adquisició d’un termòmetre per prendre la temperatura, i habilitant diferents punts de desinfecció.
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Es van posposar les quatre
jornades previstes per al març
L’activació a Catalunya la fase d’Alerta del Procicat
per malalties emergents va fer que la junta del
COVLL contactés d’urgència amb les empreses i ponents de les jornades per analitzar la situació, decidint finalment ajornar les xerrades.
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a ‘nova realitat’

Els col·legis professionals de
salut de Lleida, units

Voluntaris i donacions
de material
El col·lectiu veterinari va respondre de forma excepcional a la crida que va fer el Departament
de Salut de la Generalitat a través dels comunicats del COVLL on es demanava col·laboracions
i cessió de materials.

Els Col·legis Oficials de Farmacèutics, Infermeres i Infermers, Metges, Odontòlegs i Veterinaris de Lleida van expressar en més d’una ocasió, de manera conjunta i pública, la
greu preocupació davant el clar riscs de contagi per la COVID-19 que patien els professionals sanitaris per la falta d’equips de protecció personal i de proves diagnòstiques.
Van alertar des de l’inici de la pandèmia que
els professionals podien convertir-se, a la vegada, en vectors de contagi i transmetre la
pandèmia a les seves famílies i als ciutadans.
Per tant, en compliment del deure de defensar la salut dels lleidatans i de les lleidatanes i
de la nostra pròpia col·legiació, van demanar
a les autoritats materials de protecció eficients,
tests diagnòstics, degudament homologats,
per a ús del personal sanitari com a mesura
imprescindible per evitar l’extensió del contagi a altres pacients i a les famílies dels professionals.
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fessionals veterinaris que, durant aquesta pandèmia,
han tornat a evidenciar que són essencials dins la
comunitat sanitària mundial.
De fet, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i els quatre Col·legis Oficials de Veterinaris fan fer una nota pública per tal de de posar en valor la seva tasca i per explicar que, malgrat
l’estat d’alarma, més de 10.000 veterinaris seguien
treballant en tots els àmbits de la professió.

E L S

El Col·legi de Veterinaris va destinar recursos a adquirir material sanitari per posar-lo a disposició dels
professionals veterinaris (col·legiats i col·legiades)
que els necessitessin en la seva feina diària durant
el context de pandèmia.
El COVLL va repartir més de 200 mascaretes i pantalles facials protectores de forma gratuïta, de les
quals una petita part van ser gentilesa de MSD.
Va ser un gest més per tal de poder ajudar els pro-
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Ha repartit més de 200 ‘kits’ entre els professionals que ho han sol·licitat
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Adquisició de mascaretes i pantalles
facials protectores
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deer seguir donant servei amb eficàcia i les màximes garanties sanitàries
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FANNY SERRA
VETERINÀRIA DE CLÍNICA DE PETITS ANIMALS – CLÍNICA GOSIGAT TREMP
CONSULTORI VETERINARI GOSIGAT DE SORT
COM VA VIURE EN L’ÀMBIT PERSONAL LA FASE DEL
CONFINAMENT?
Amb incertesa i resignació, i fent cas, evidentment, de les
recomanacions sanitàries, però en general força bé, tenint
en compte que per la nostra professió podíem anar a treballar i, per tant, els dies passaven molt més ràpid que per
a la gent que estava totalment confinada a casa.
I EN L’ÀMBIT PROFESSIONAL?
Passàvem les visites entre dues veterinàries, sense els propietaris, per evitar exposar-nos, i això ho complicava tot
una mica, perquè havíem de fer l'anamnesi més detallada abans de veure a l'animal. Aquest fet comportava més
lentitud en la feina, ja que en el meu cas som dues veterinàries i això implicava fer menys visites en un mateix
temps, però també comportava alguna cosa positiva: treballar sense ningú al davant i, per tant, amb menys pressió i més tranquil·litat.

“ELS MÉS AFECTATS
HAN ESTAT ELS
CENTRES PETITS I ELS
QUE COMENÇAVEN
A GUANYAR-SE UN
TERRENY”

COM CREU QUE HA AFECTAT AQUESTA SITUACIÓ EXCEPCIONAL AL SEU SECTOR EN CONCRET?
Sobretot als centres petits i als que començaven a guanyar-se un terreny, perquè al restringir visites i horaris, com
hem fet la majoria, haurà empitjorat el tema econòmic, i
crec que molts petits hauran hagut de tancar, per guanyar els centres més grans i ja consolidats en el sector.
CREU QUE HI HAURÀ CANVIS EN LA MANERA DE TREBALLAR? COM VEU EL FUTUR DEL SECTOR?
Crec que en la manera de treballar no hi haurà massa canvis, a part de portar sempre mascareta i netejar-nos més
sovint les mans. I el futur de la professió dependrà de l'economia del país i de si continuen restriccions per rebrots,
perquè molts comerços petits i empreses, tant grans com
petites, no podran seguir i això es reflectirà en poder tenir mascotes. La seva salut depèn de nosaltres i, si no hi
ha per menjar, menys n’hi haurà per ells... Esperem que
no passi.
QUIN CREU QUE HA ESTAT, EN GENERAL, EL PAPER
DELS VETERINARIS EN TOTA AQUESTA SITUACIÓ DE
PANDÈMIA?
El paper dels veterinaris en aquesta situació ha estat invisible, malauradament. És vital la nostra feina, davant d'una pandèmia d'aquestes característiques, però en canvi,
en aquest país no se'ns ha tingut gens en compte ni pràcticament se'ns ha nombrat per a res. Una pena, ja que els
veterinaris tenim força experiència en aquests temes; hi
ha gent molt preparada, en la nostra professió, per ajudar
en situacions d'aquest tipus, i no se l'ha tingut gens en
compte. Crec que això ho haguéssim hagut de dur metges i veterinaris gairebé de forma conjunta.
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QUÈ CANVIARIA D’ALLÒ QUE S’HA FET FINS ARA EN
EL CAS DE TENIR UN REBROT IMPORTANT A LA TARDOR?
En cas de rebrot, el primer que crec que caldria fer seria
tancar ràpidament la zona del rebrot per evitar mals majors i, sobretot, agafar dins del comitè sanitari veterinaris
que tinguin coneixements en aquests temes, perquè treballessin juntament amb la resta dels experts. De fet, ara
ja se'n sap una mica més i potser ajudaria bastant el tenirnos una mica més en compte, pel bé de tothom.
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JOSEP BAJONA CASES
RESPONSABLE INTEGRACIÓ REPRODUCTORES (PONDEX SAU)
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“EL SECTOR CANVIARÀ, QUI NO SE SÀPIGA
ADAPTAR A LES NOVES SITUACIONS DEL
MERCAT, ACABARÀ DESAPAREIXENT”
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COM VA VIURE EN L’ÀMBIT PERSONAL LA FASE DEL
CONFINAMENT?
Com un retrobament familiar. Som una família nombrosa
que, per motius d’estudis, feia més de sis anys que no estàvem convivint tots plegats durant tant de temps. Els primers dies tots vam haver de trobar el nostre espai, però
després va ser una de les millors experiències dels últims
anys.
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I EN L’ÀMBIT PROFESSIONAL?
Vam extremar les mesures de bioseguretat en l’àmbit de
l’oficina i en les relacions amb els grangers i altres persones relacionades, cosa a la qual ja hi estem acostumats a
nivell de les granges, on tenim implementats un seguit de
protocols sanitaris per garantir la salut de les aus.

E N T R E V I S T A

COM CREU QUE HA AFECTAT AQUESTA SITUACIÓ EXCEPCIONAL AL SEU SECTOR EN CONCRET?
A nivell productiu, només en les relacions entre persones,
tenint cura dels contactes. A nivell econòmic, en funció
del destí de la carn ens hem vist més o menys afectats.
CREU QUE HI HAURÀ CANVIS EN LA MANERA DE TREBALLAR? COM VEU EL FUTUR DEL SECTOR?
I tant, hem après a relacionar-nos de manera diferent (teletreball, videoconferències,...), essent més eficients i àgils
a l’hora d’interactuar. El sector canviarà en el sentit que,
qui no se sàpiga adaptar a les noves situacions del mercat, acabarà desapareixent.
QUIN CREU QUE HA ESTAT, EN GENERAL, EL PAPER
DELS VETERINARIS EN TOTA AQUESTA SITUACIÓ DE
PANDÈMIA?
En tot moment hem estat al nostre lloc, hem garantit la
continuïtat de la cadena alimentària i la salut dels nostres
animals.
QUÈ CANVIARIA D’ALLÒ QUE S’HA FET FINS ARA EN
EL CAS DE TENIR UN REBROT IMPORTANT A LA TARDOR?
Cal que les autoritats en medicina humana s’assessoressin en
l’àmbit veterinari de com es fa per controlar una crisi sanitària. Hi tenim molta experiència i sempre ens n'hem sortit.
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PEDRO LÓPEZ GARCÍA
ASSESSORAMENT I NUTRICIÓ EN BOVÍ – PIRENAICA SCCL, LA SEU D’URGELL

COM VA VIURE EN L’ÀMBIT PERSONAL LA FASE DEL
CONFINAMENT?
D'una manera tranquil·la, gaudint del temps lliure més relaxadament del que és habitual, i empatitzant amb les persones que ho estaven passant malament per culpa de la
pandèmia.
I EN L’ÀMBIT PROFESSIONAL?
Les vaques s'han mantingut al marge dels esdeveniments
humans, de manera que a nivell laboral he gaudit d'una
normalitat absoluta, continuant amb les meves tasques
habituals.
COM CREU QUE HA AFECTAT AL SEU SECTOR EN
CONCRET AQUESTA SITUACIÓ EXCEPCIONAL?
Hi ha hagut una gran incertesa respecte als preus de mercat, que encara està present, la qual cosa reflecteix la inestabilitat del nostre sector. Des d'un punt de vista més
global, crec que hem perdut una gran oportunitat de visualitzar el sector agrari com a bé essencial dins de la societat.
CREU QUE HI HAURÀ CANVIS EN LA MANERA DE TREBALLAR? COM VEU EL FUTUR DEL SECTOR?
No crec que hi hagi grans canvis en el dia a dia, més enllà de l'ús de mascareta o de gels desinfectants. Pel que fa
al futur de la ramaderia de boví, sempre ha estat incert, i
aquesta pandèmia és una pedra més en el camí...
QUIN CREU QUE HA ESTAT, EN GENERAL, EL PAPER
DELS VETERINARIS EN TOTA AQUESTA SITUACIÓ DE
PANDÈMIA?
Hem estat els grans oblidats dins el sector sanitari, la qual
cosa és com a mínim paradoxal tenint en compte que presumiblement la SARS-CoV-2 és una zoonosi. És una mostra més de la degradació de la professió veterinària en el
conjunt de l'Estat espanyol, en comparació amb països
veïns com ara França.
QUÈ CANVIARIA D’ALLÒ QUE S’HA FET FINS ARA EN
EL CAS DE TENIR UN REBROT IMPORTANT A LA TARDOR?
S'ha demostrat que hi ha dos punts claus per no claudicar
davant de la Covid-19: la vigilància epidemiològica exhaustiva, i disposar d'un sistema sanitari veritablement fort
i amb una quantitat de llits UCI elevada. S'està treballant
realment en aquests dos punts? El distanciament social i
l’ús de mascaretes, per si sols, no són suficients si no venen acompanyats d’una elevada despesa en prevenció i
contenció.
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“ELS VETERINARIS HEM
ESTAT ELS GRANS
OBLIDATS DINS EL
SECTOR SANITARI”

VETERINÀRIA OFICIAL D’ESCORXADOR – ESCORXADOR INDELESA SL

“SOM UNA PART FONAMENTAL A LA CADENA
ALIMENTÀRIA, LA NOSTRA FEINA ESTÀ
CONTRIBUINT AL SEU FUNCIONAMENT”

COM CREU QUE HA AFECTAT AL SEU SECTOR EN
CONCRET AQUESTA SITUACIÓ EXCEPCIONAL?
S’ha notat una davallada de sacrifici, sobretot al sector oví.
CREU QUE HI HAURÀ CANVIS EN LA MANERA DE TREBALLAR? COM VEU EL FUTUR DEL SECTOR?
Ja hi són, els canvis, hi ha una gran conscienciació amb
les mesures de seguretat tant personals com alimentà-

QUIN CREU QUE HA ESTAT, EN GENERAL, EL PAPER
DELS VETERINARIS EN TOTA AQUESTA SITUACIÓ DE
PANDÈMIA?
Molt important, som una part fonamental a la cadena alimentària i per tant la nostra feina està contribuint al funcionament normal de la mateixa.
QUÈ CANVIARIA D’ALLÒ QUE S’HA FET FINS ARA EN
EL CAS DE TENIR UN REBROT IMPORTANT A LA TARDOR?
Mantindria les mesures que estem fem fins ara i aniria molt
més en compte per qualsevol incidència que pugui anar
sortint.

S O T A

I EN L’ÀMBIT PROFESSIONAL?
Amb molta preocupació, per tenir que treballar en un escenari de risc pel contagi.

ries. I el futur el veig amb optimisme, penso que tenim
la capacitat suficient tots plegats per superar aquests moments.

E N T R E V I S T A

COM VA VIURE EN L’ÀMBIT PERSONAL LA FASE DEL
CONFINAMENT?
Amb incertesa pel fet d’estar davant d’una situació desconeguda com aquesta.
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MARIA TERESA GARCÍA AMELA
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EVA RAMELLS CARDONA
VETERINÀRIA PORCÍ (INGA FOOD)

“NO S’HA ESCOLTAT NI S’HA TINGUT EN COMPTE
L’EXPERIÈNCIA QUE TENIM ELS VETERINARIS EN
EL CONTROL DE MALALTIES POBLACIONALS”
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COM VA VIURE EN L’ÀMBIT PERSONAL LA FASE DEL
CONFINAMENT?
Es va fer llarg, com a tothom suposo, tot i que tinc espai a l’exterior, i dos gossos per poder passejar. Em podria considerar privilegiada. Vaig aprofitar per fer tot allò
que feia temps que no feia, jardí, lectura...
I EN L’ÀMBIT PROFESSIONAL?
Els primers dies em vaig quedar treballant des de casa, de
fet tenia un munt de temes pendents, i també vam aprofitar per fer reunions i cursos en línia. Només sortia si hi
havia alguna urgència que no es podia resoldre per telèfon. Més endavant, vaig començar a tornar a les granges,
de casa a la granja i de la granja a casa, respectant sobretot les distàncies amb el personal, la mascareta,... i endavant.
COM CREU QUE HA AFECTAT AQUESTA SITUACIÓ
EXCEPCIONAL AL SEU SECTOR EN CONCRET?
Nosaltres estem treballant en el sector primari, un sector essencial que no s’ha aturat, treballant amb responsabilitat per garantir el subministrament d’aliments. Hi
ha hagut una davallada de consum, però molt més important en boví, oví o en el mateix porc ibèric, productes que no consumim tan habitualment, més destinats
a restaurants, hotels, celebracions,...
CREU QUE HI HAURÀ CANVIS EN LA MANERA DE
TREBALLAR? COM VEU EL FUTUR DEL SECTOR?
Pel que fa al teletreball, crec que s’imposarà, no com en
temps de confinament, però sí que evitarà fer molts quilòmetres en va. Pel que fa al futur, cada cop haurem de
ser més fins treballant, amb una millor sanitat per abaratir els costos i augmentar la nostra eficiència, sense
oblidar que hem de conquerir l’opinió pública, perquè
estem en el punt de mira, però crec que moltes vegades
només es tracta de desconeixement, ja que es fa una
bona feina en benestar animal i impacte ambiental.
QUIN CREU QUE HA ESTAT, EN GENERAL, EL PAPER
DELS VETERINARIS EN TOTA AQUESTA SITUACIÓ DE
PANDÈMIA?
En general, molt discret, no s’ha escoltat ni s’ha tingut

10
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en compte l’experiència que podem tenir en el control
de malalties poblacionals o en temes de bioseguretat,
que per altra banda no podem deixar decaure, ara
menys que mai.
QUÈ CANVIARIA D’ALLÒ QUE S’HA FET FINS ARA EN
EL CAS DE TENIR UN REBROT IMPORTANT A LA TARDOR?
Controls i mesures més ajustades a cada cas, a cada població, fins i tot a cada empresa o brot. Més proves diagnòstiques per poder actuar a temps, traçabilitat.
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Jornada de portes obertes
Sessió de caire informatiu a les instal·lacions del COVLL per als alumnes
de 6è de Veterinària de l’ETSEA
La seu del Col·legi de Veterinaris de Lleida va acollir el passat 31 de gener una jornada de portes obertes de caire informatiu adreçada específicament als estudiants del 6è
curs de Veterinària de l’ETSEA.
La trobada va servir per tal que els alumnes coneguessin
les instal·lacions i els serveis que ofereix el COVLL. Els joves van ser rebuts per membres de la junta directiva del
Col·legi, els quals els hi van explicar aspectes d’interès sobre el món col·legial, normatives actuals, el procés de
col·legiació i les sortides professionals, a més de resoldre
els diferents dubtes que els van plantejar. La trobada va
acabar amb un petit àpat fred per a tots els assistents.
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Continuïtat al capda
La junta renova íntegrament en els seus càrrecs en ser l’única
candidatura a les eleccions del 6 de febrer

Carmen López
inicia la seva
tercera legislatura
com a presidenta
del COVLL

El divendres 17 de gener, la junta de govern del Col·legi
de Veterinaris de Lleida va prendre possessió dels seus càrrecs després d’haver estat automàticament proclamada
per exercir-los en ser l’única candidatura que es va presentar a les eleccions que estaven previstes pel 6 de febrer.
Així doncs, es donava continuïtat al projecte del COVLL i
es mantenien en els càrrecs els sis membres de la junta anterior..
D’aquesta manera, Carmen López ha iniciat enguany la
seva tercera legislatura completa com a presidenta al cos12
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tat de la vicepresidenta, Dolors Corredera, i del secretari,
Josep Torra, els altres dos membres de la junta que l’acompanyen des de l’inici.
Els altres tres components de la junta, que també van completar tot l’anterior mandat, són Teresa Milà (tresorera),
Ana Barbé (vocal) i Roger Bellet (vocal).
La mesa electoral va estar formada per Antoni Pané, Josep Maria Aumedes i Jordi Albets, i va nomenar la nova
junta d’acord amb l’article 21.8 dels vigents estatuts
col·legials.
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pdavant del Col·legi

ELS 15 COMPROMISOS DE LA NOVA JUNTA PER A L'ACTUAL LEGISLATURA
1. Mantenir l’aposta per la formació continuada organitzant jornades i cursos de tots els àmbits, i col·laborant
en congressos i accions formatives. Especial atenció a les actualitzacions de les normatives i als nous reptes de
la professió.
2. Atenció especial als nous col·legiats amb una jornada d’acollida amb iniciatives per facilitar la seva integració al col·lectiu, el seu accés al mercat laboral i a la formació.
3. Incidir i vetllar per la deontologia professional reforçant la formació adreçada a tot l’ampli espectre del nostre col·lectiu.
4. Acostar la professió i la vida col·legial als alumnes de l’últim curs de veterinària.
5. Reactivar la comissió de jubilats organitzant activitats i incorporant el màxim possible de companys i companyes.
6. Fomentar, mitjançant les comissions, la participació dels professionals veterinaris en el dia a dia del COVLL
i de la veterinària, dinamitzant així les ja existents i creant-ne de noves.
7. Prosseguir amb les reformes de les instal·lacions del Col·legi per tal de continuar adaptant-les als nous temps
i que siguin un lloc de trobada per a tots els col·legiats i col·legiades.
8. Reforçar la presència dels veterinaris i reivindicar la seva importància dins la salut pública. Interlocutar directament amb les administracions i participar activament en les taules de debat.
9. Durant el 2020, fer un nou disseny de la Newsletter i crear el perfil oficial d’Instagram.
10. Fer un ‘reestiling’ de la revista oficial, dotant-la d’un nou disseny i de més articles de caràcter científic.
11. Crear un grup de treball al voltant de la figura del veterinari responsable d’explotació per defensar la seva
tasca davant els canvis de normativa.
12. Organitzar un cop l’any una activitat social de caràcter saludable.
13. Donar visibilitat a la tasca del veterinari clínic d’animals de companyia en la salut pública, reforçant, entre
d’altres, el seu paper com a educador dels propietaris d’animals, la seva integració, benestar i tinença responsable.
14. Fer formacions i ajudar a definir el paper del veterinari en aspectes claus del futur, com poden ser la sostenibilitat, el canvi climàtic o la digitalització.
15. Mantenir les accions que ajuden a tenir visibilitat dins la societat i a seguir ajudant a entitats solidàries, d’investigació i recerca.
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Ronda de reunions amb Ajuntament de Lleid

La junta del COVLL reforça lligams amb les institucions mitjançant un seguit de vis

Un cop reelegits en el càrrec, la junta de Govern del COVLL
va iniciar també una ronda de reunions i visites per tal de reforçar els lligams amb diferents administracions i institucions
amb les quals té col·laboracions i projectes en comú.
En primer lloc, una representació de la junta va visitar, el 13
de febrer, la Subdelegació de Govern de l’Estat a Lleida, on
van ser rebuts pel subdelegat, José Crespín, en una trobada
en la qual també hi va ser Miquel Molins, com a membre del
Consell en representació de Lleida.
Posteriorment, el dia 9 de març, la junta va desplaçar-se a l'Ajuntament de Lleida per realitzar una trobada en la qual eren
presents, l’alcalde Miquel Pueyo, el regidor Sergi Talamonte i
14
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tècnics del consistori.
Per seguir amb la ruta de visites, ja després del període de confinament es va celebrar una reunió telemàtica amb Jordi Cortada, assessor de Salut Pública de la Diputació de Lleida.
En totes les trobades, la junta va exposar la situació del
Col·legi, del sector veterinari i dels seus professionals, i també
els projectes i reptes que tenen de cara al futur.
Es van abordar temes d’interès comú, com per exemple aspectes relacionats amb la identificació electrònica, la tinença
responsable, les colònies de gats, la tasca als escorxadors o els
programes de formació, i també temes que afecten els veterinaris de salut pública o la producció ramadera, entre altres.
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Lleida, Diputació i Subdelegació del Govern

eguiit de visites i reunions en les quals es van posar sobre la taula alguns projectes

José Crespín visita una
clínica i agraeix la tasca
dels veterinaris
El subdelegat del Govern, José Crespín, va destacat la tasca essencial que ha realitzat el
col·lectiu veterinari durant els mesos de confinament. Crespín ho va dir durant la visita que
va realitzar l’1 de juliol a la clínica Centre Veterinari del Pla de Mollerussa.
El subdelegat va traslladar l'agraïment a tot el
col·lectiu de professionals de la veterinària "per
haver ofert un ampli servei d'atenció les 24 del
dia durant el confinament".
Crespín va estar acompanyat per la presidenta del COVLL, Carmen López, Dolors Corredera, propietària de la clínica i membre de la
junta, i Miquel Molins, cap de la dependència
de Sanitat i Política Social de la Subdelegació.
El subdelegat va trametre el seu agraïment a
tot el col·lectiu perquè ha fet possible l'atenció als animals de companyia, l'atenció als animals en les explotacions, el control sanitari en
escorxadors i la certificació de moviments pecuaris, entre d'altres.
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Quasi mig segle d’història
El COVLL col·labora un any més amb el 49è Premi del Llibre Agrari i amb el
5è Premi de l’Article Tècnic Agrari en el marc de la Fira de Sant Miquel
Com ja és tradicional, el Col·legi de Veterinaris de Lleida
continua al costat d’un dels guardons amb més tradició de
l’Estat, que es lliurarà en el marc de la Fira Sant Miquel de
Lleida, esdeveniment que enguany se celebrarà del 24 al
27 de setembre vinents.
Aquest 2020, el Premi del Llibre Agrari celebra la seva
49ena edició i tornarà a fer-se de forma conjunta amb el
5è Premi de l’Article Tècnic Agrari.
A conseqüència de les especials circumstàncies provocades per l’epidèmia de la
Covid-19, l’organització va
ampliar termini de lliurament
de treballs fins al 24 de juliol
(inicialment la data límit era
el 19 de juny). Cal recordar
que el Premi del Llibre Agrari i el Premi de l’Article Tècnic Agrari estan dotats amb
4.000 euros (3.000 en el cas
de Llibre Agrari i 1.000 en el
de l'article).
Els dos guardons tenen l’objectiu de reconèixer les obres
o els articles publicats en format imprès o digital que su-

posin una aportació remarcable dins el sector agroalimentari o l’àmbit rural i, alhora, estimular la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que permetin
incrementar la literatura destinada als sectors esmentats.
Les convocatòries compten, a banda del COVLL, amb el
patrocini també del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles
i Forestals de Catalunya, del Col·legi d’Enginyers Agrònoms
de Catalunya i de CaixaBank.
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PorciFORUM, cinc anys omp

El congrés torna a reunir més de 1.000 professionals del sector

Per cinquè any consecutiu, els professionals de sector porcí de
tot l’Estat es van reunir al Palau de Congressos La Llotja de
Lleida per debatre i compartir experiències sobre els temes de
més interès que determinen el present i el futur de la producció porcina. Un any més el Col·legi de Veterinaris de Lleida i el
Consell van ser dos dels col·laboradors d’un esdeveniment on
els veterinaris també van ser protagonistes actius.
Durant dos dies, 4 i 5 de març, i mitjançant un format més
interactiu que mai, els assistents van poder interaccionar amb
els ponents, llançant les seves preguntes a través de la plataforma i responent a les qüestions plantejades durant cada sessió, aconseguint així un aprenentatge enriquidor amb molts
intercanvis d’opinió.
L'acte inaugural va comptar amb la participació de Cori Escoda (presidenta de Consell de Veterinaris de Catalunya), Vicens
Tarancón (Responsable del GSP Lleida), Miquel Pueyo (alcalde de Lleida) i Luis Carrasco (director del Grup de Comunicació agriNews).
Escoda, que va estar acompanyada per la presidenta del
COVLL, Carmen López, va afirmar que el sector passa per "un
bon moment" i que s'ha d'aprofitar "per sumar" en les millores sanitàries, mediambientals i en les instal·lacions productores.
18
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s omplint la Llotja de Lleida

dell sector porcí, amb especial protagonisme per als veterinaris
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Les millors fotos de mascotes de Catalunya
van tornar a exposar-se a Lleida
El hall principal de l’edifici polivalent del Campus de la Universitat de Lleida va acollir durant tot el mes de febrer l’exposició itinerant amb les millors fotografies del Concurs
“La Meva Mascota”.
La mostra, amb entrada gratuïta, estava composada per
una àmplia selecció de les fotografies participants, incloses les vencedores i els accèssits, en el concurs que aquest
any celebrava la seva sisena edició i que organitza el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, format pels
Col·legis de les quatre províncies, entre ells el de Lleida.
La convocatòria va rebre 790 fotografies, que podien optar a dues categories: la fotografia més bonica i la més original. Dins de cada categoria hi havia un premi i dos accèssits.

En marxa la setena edició
Un cop l’exposició va passejar per tot Catalunya, es va posar
en marxa la setena edició del concurs, que cal recordar que
està emmarcat dins de les campanyes de sensibilització per a
una tinença responsable dels animals de companyia.
20
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Sessió formativa online sobre la
signatura electrònica
L’activitat es va celebrar sota
l'organització del Consell, l’AIAC
i el COVLL
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i l’Arxiu
d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) van organitzar, el passat 27 de maig, de forma conjunta amb el
COVLL, una sessió formativa online al voltant de la signatura electrònica.
“La signatura electrònica: la darrera actualització de
l’AIAC” va ser el títol de la jornada, durant la qual es va
explicar pas a pas com dur a terme la signatura electrònica, un procés senzill i que, mitjançant la formació que es
va impartir, posa a l’abast del veterinari les eines necessàries per tal que pugui aplicar aquesta actualització de forma còmoda en la seva rutina de treball.
Cal recordar que la signatura electrònica és la millora que
permet que el veterinari i el propietari/posseïdor de la mascota puguin signar els documents que es tramiten a l’aplicació de l’AIAC des d’un dispositiu de pantalla tàctil.
Aquest sistema s’implementarà en els quatre tràmits bàsics que es desenvolupen a l’AIAC: registrar un xip, tramitar un canvi de propietari, donar de baixa un animal i
emetre un passaport.
Entre els avantatges que ofereix, hi ha que facilita la feina al veterinari, ja que no haurà d'imprimir per signar; els
documents són de fàcil accés i sempre recuperables; compleix amb el reglament de l’AIAC, que estableix que els
documents els han de firmar el propietari/posseïdor i el
veterinari; redueix costos, ja que no caldrà imprimir ni enviar per correu postal; allibera espai ocupat per arxivadors
físics, ja que podrà guardar els documents de forma digital; i, per tot plegat, és encara més respectuosa amb el medi ambient.
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SIGNATURA ELECTRÒNICA
DARRERA ACTUALITZACIÓ DE L’APLICACIÓ DE L’AIAC
Ja es pot signar de forma electrònica el canvi de propietari,
el registre i baixa del microxip o el document de registre del
passaport
El passat dia 10 de juny del 2020 va entrar en vigor la signatura electrònica:
la darrera actualització de l’aplicació de l’AIAC.
És la millora que permet que els documents electrònics dels següents tràmits que es
realitzen des de l’AIAC es puguin signar de forma electrònica:
Registre del microxip
Canvi de propietari
Document de registre del passaport
Baixa del microxip

1

El veterinari i el propietari ja poden firmar amb el dit des d’un dispositiu de
pantalla tàctil com un mòbil, tauleta o ordinador de pantalla tàctil.
Per tant, el veterinari ja pot escollir si vol fer el tràmit
en paper o de forma electrònica.
Si el vol fer en paper, no hi ha canvis.
Si vol fer el tràmit de forma electrònica, signa directament de forma electrònica sobre el dispositiu tàctil.
Ja no és necessari imprimir el document per signar. A
més, tampoc caldrà enviar-lo a l’AIAC, doncs el document, una vegada signat, tindrà validesa legal i serà automàticament guardat al núvol.
Per gaudir d’aquesta millora, es necessita l’aplicació
portafirmes SIGN PLUS, 3G Mobile Plus, que és gratuïta. La podrà descarregar a través de la botiga d’aplicacions del seu dispositiu:
Google Play, per a dispositius
Android i App Store, per iOS.
22
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Es va desenvolupar un entorn digital que sincronitza l’aplicació portafirmes i l’aplicació de l’AIAC,
de manera que el vostre usuari d’accés i la vostra
contrasenya seran sempre els mateixos per accedir a les dues aplicacions, fins i tot quan actualitzeu la contrasenya:

També s’ha preparat el Manual de Signatura Electrònica, que trobareu a l’Aplicació de l’AIAC, a
l’apartat d’Ajuda.
I també al web www.veterinaris.cat, dins l’apartat “Descàrrega de documents”.

Les dades d’accés a l’app SIGN PLUS són:

EMPRESA: CCVC
Usuari: El mateix de l’aplicació AIAC
Contrasenya: El mateix de l’aplicació AIAC
Fins que no s’enviï el primer document a signar,
no es podrà accedir a l’APP.

Aleshores es clica a “Descàrrega dels Manuals de
l’aplicació de l’AIAC”.

A més, en aquest entorn digital els documents es
guarden automàticament al núvol i seran de fàcil
accés i sempre recuperables pel veterinari i per
l’AIAC.
Són petits canvis que es tradueixen en una gran
millora:
-Es facilita la feina al veterinari.
-No caldrà enviar una còpia a l’AIAC, ja que es
guarda directament al núvol.
-Els documents, com que estan al núvol, seran
sempre recuperables.
-Estalviarem costos d’impressió i d’enviament per
correu postal.
-Reduirem espai físic ocupat per arxivadors.
-Serem més respectuosos amb el medi ambient.
En aquest vídeo tutorial expliquem
breument com s’executa la signatura
electrònica.

I des d’aquell punt és clica a “Manual de Signatura Electrònica”·

Aplicació 100% web. Està desenvolupada per tal
que s'executi en qualsevol dels navegadors web,
aportant màxima compatibilitat entre sistemes
operatius.
-Millora de l'aspecte visual. Aprofitant el canvi
de tecnologia, s'ha intentat fer l’aplicació visualment més atractiva per a l'usuari, eliminant menús però mantenint la funcionalitat existent.
-L'accés s'ha mantingut. L'adrec¸a web d'accés a
l'aplicacio´ és la mateixa. No cal que l'usuari modifiqui el seu accés directe. L'usuari i la contrasenya d'accés també es mantenen.

Per aquells que no van poder assistir a
les diverses formacions presencials i online que hem fet als diferents Col·legis,
podeu veure online la formació.

-Nova web de Cerques. La web de consulta de microxips i comunicació de pèrdues i trobaments d'animals (https://aiac.veterinaris.cat/perdues) s’ha
refet per mantenir un aspecte similar amb l'AIAC.
La web es pot executar des d'un accés directe dins
de la pàgina principal de l'AIAC.
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INFORME

COMPTE! LA PROCESSIONÀRIA DEL PI POT TENIR
CONSEQÜÈNCIES GREUS PER AL TEU GOS
EL CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA (CCVC), DEL QUE FORMA PART EL COL·LEGI DE LLEIDA, VA ALERTAR DE LA PRESÈNCIA
DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI I, EN ESPECIAL, DE LES AFECTACIONS QUE POT TENIR PER ALS GOSSOS
AMB AQUEST ARTICLE QUE REPRODUÏM A LA NOSTRA REVISTA ES VOLIA POSAR L’ABAST DE TOTHOM EL CONEIXEMENT NECESSARI PER
TAL QUÈ ELS PROPIETARIS SABESSIN QUÈ FER EN ÈPOQUES D’ALTA AFECTACIÓ, COM, PER EXEMPLE, ELS MESOS DE FEBRER I MARÇ
RAFAEL MENDIETA, UN DELS VETERINARIS DEL CCVC ESPECIALITZAT EN MASCOTES I EN VETERINÀRIA CLÍNICA, VA SER L’ENCARREGAT
DE RESPONDRE A TOTES LES PREGUNTES
QUÈ ÉS LA PROCESSIONÀRIA DEL PI?
És el nom que fa referència a una de les erugues de la família Thaumetopoeidae. Si és una eruga, per tant, vol dir
que també és una papallona. Les etapes d’aquests insectes són quatre: ou, eruga, crisàlide i papallona.
PER QUÈ ÉS PERILLOSA?
Per què l’eruga presenta fins a 500.000 pèls o tricomes urticants i al·lèrgens que, en contacte amb la pell, pot produir granellades i erupcions, irritació d’ulls (conjuntivitis).
Si els gossos ho llepen, generen problemes respiratoris i
necrosi en la llengua.
QUAN ÉS PERILLOSA?
Únicament en la fase d’eruga. La papallona, que és inofensiva, posa els ous a les branques dels pins i cedres.
Allà, les erugues creixen menjant les fulles de l’arbre. Quan
ja han madurat, han de fer la crisàlide i aleshores és quan
baixen dels arbres per enterrar-se. Justament, se’ls anomena processionàries perquè baixen dels pins l’una darrera de l'altra i recorden les processons.
QUI ES POT VEURE AFECTAT PER LA PROCESSIONÀRIA?
Sobretot els gossos, ja que quan les veuen al terra se senten atrets pels colors llampants de l’eruga; desconeixen
que els colors vius són, en la naturalesa, indicadors de toxicitat. La curiositat fa que les nostres mascotes puguin llepar aquestes processons o bé posin el morro a forats on
n’hi hagi i que al tocar-les pateixin lesions. Els gats patirien les mateixes conseqüències si les toquessin. Ara bé,
són animals menys impulsius, més cautelosos i calculadors
i rarament en són afectats.
PER QUÈ SÓN ESPECIALMENT PERILLOSES PELS GOSSOS?
Se’ls inflen molt els llavis i el morro quan les toquen. El més
preocupant és quan les llepen, ja que se’ls pot inflamar
tant la llengua que els causa problemes respiratoris. A més,
en alguns casos, la urticària desencadena l’aparició de lla24
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gues que es necrosen (moren) i es desprenen de la llengua. Llavors la llengua queda en forma de serrell, com
veiem en les següents imatges. Tot i que impacta, l'animal
pot fer vida normal.
En el pitjor dels casos, si l’afectació és molt greu, el gos podria arribar a morir. Ara bé, són casos realment molt esporàdics en què, per exemple, l’animal es podria haver empassat l’eruga.
QUÈ S’HA DE FER SI DETECTEM QUE LA NOSTRA MASCOTA HA ENTRAT EN CONTACTE AMB UNA PROCESSIONÀRIA?
A l’instant se li pot netejar la zona amb aigua, és important fer servir guants, ja que, com hem dit, la processionària també causa urticària a les persones. I tant ràpid com
sigui possible, cal anar al veterinari per iniciar el tractament
de seguida i aconseguir el menor dany possible.
EN QUIN MOMENT DE L’ANY?
Les erugues abandonen els nius cap al febrer-març. Amb
les elevades temperatures dels darrers anys, és freqüent
trobar-les a principis de febrer. És el moment de l’any en
què cal anar més en compte.
PRECAUCIONS A PRENDRE
Durant els mesos de febrer i març cal extremar les precaucions. Quan siguem prop de pins o cedres, es recomana observar atentament la zona per veure si es detecten
processionàries. Si n’hi ha, és millor evitar la zona. En tot
cas, s’ha d’estar a l’aguait i vigilar de prop el gos, controlar què ensuma i què intenta llepar per evitar mals majors.
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Teresa Capell ingressa a l'Acadèmia de les
Ciències Veterinàries
El COVLL, present en la sessió, que es va celebrar al Saló d’Actes de l’ETSEA

La directora del departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de l’ETSEA, Teresa Capell, va ingressar el dia 21
de febrer a l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya com a acadèmica corresponent en una sessio celebraL’Acadèmia de Ciències Veteda al Saló d’Actes de l’ETSEA amb la
rinàries de Catalunya, creada
presència, entre altres, de Carmen Lóal 1960, té com a finalitats
pez i Teresa Milà en representació del
principals l'estudi, la investiCol·legi de Veterinaris de Lleida. També
gació i el desenvolupament
van ser presents a l’acte el rector de la
de les ciències veterinàries a
UdL, Jaume Puy, el president de l'AcaCatalunya, l'assessorament a
dèmia, Josep Llupià, i Carmina Nogareorganismes públics i privats, i
da, membre de l’Acadèmia, qui va ser
l'establiment de relacions
l’encarregada de fer la presentació de la
científiques amb altres entitats
protagonista de la tarda.
del mateix àmbit.
Capell, nascuda a Torregrossa el 1964,
és llicenciada i doctorada en Farmàcia
per la Universitat de Barcelona. Va ingressar a la UdL al
2004 com a investigadora Ramon y Cajal provinent de
l'Institut Fraunhofer de Biologia Molecular i Ecologia Aplicada de Schmallenberg (Alemanya). Des del 2011, és catedràtica laboral de la UdL, on imparteix docència en programes de màster i de grau de l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Agrària.
Membre del grup de recerca Unitat de Biotecnologia i
Bioeconomia Agrària, les seues línies d'investigació tenen
a veure amb l'enginyeria genètica de plantes per a la producció de molècules d'ús farmacèutic i per a la seua millora nutricional. És membre corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, editora associada de la

Una entitat
fundada al 1960

revista Transgenic research i l'any passat
va rebre un dels premis Mensa al coneixement.
En el seu discurs d'ingrés a l'Acadèmia,
que duia per títol “Nutrició i salut animal mitjançant la biotecnologia”, Capell
va defensar l'ús d'aquesta disciplina per
resoldre els problemes provocats per l'agricultura i la ramaderia intensives. "La
biotecnologia aplicada a les plantes s'ofereix com a una d'aquestes solucions",
va afirmar. Segons la investigadora, el
cultiu del panís Bt transgènic ha tingut
un "impacte positiu" tant a nivell agrícola com mediambiental, i la biotecnologia vegetal per alimentar el bestiar
també té un impacte positiu en el medi.
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Carmen López i Dolors Corredera, a Lleida TV
El Col·legi de Veterinaris va tenir presència a Lleida TV
durant el mes de febrer. Per un costat, Carmen López
va ser entrevistada per Santi Roig al programa “Diari
de Nit” per repassar tota l’actualitat del COVLL i del
sector.
D’altra banda, Dolors Corredera va ser la protagonista de l’entrevista prèvia que va realitzar Josep Maria
Sanuy abans del programa “Diari de Nit” que estava
dedicat al món de les mascotes.

El COVLL, present a l’estrena d'Anomena-ho càncer. Històries darrere de la paraula'
El COVLL, per mitjà de la tresorera Teresa Milà, va assistir a l'estrena de la pel·lícula de caràcter solidari 'Anomena-ho càncer. Històries darrere de la paraula', l’acte previ del Dia Mundial contra el Càncer organitzat per
l'AECC Lleida. També hi va ser Mercè Bieto, sub-directora Regional a Lleida i Alt Pirineu i Aran.
26
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IN MEMORIAM
TEODORO ITURBE PARDOS
El company veterinari Teodoro Iturbe Pardos va morir el 19 de febrer, a Salamanca,
als 82 anys. Nascut a Romanos (Saragossa) el 18 d'agost de 1937, Teodoro Iturbe
va estudiar la carrera de Veterinària a les universitats de Saragossa i Madrid. Posteriorment va realitzar el màster de l'IESE per a direcció d'empreses a Barcelona. Tan
bon punt va acabar la carrera, va treballar a Piensos Biona. Va ser durant uns anys
gerent de COPAGA i posteriorment va estar treballant a Piensos Porta, d'Osca. També va exercir com a gerent durant set anys de l'ANPP (Associació Nacional de Productors de Pollastres). Va acabar la seva vida professional com a director del Col·legi Terraferma de Lleida i
gerent del Col·legi Arabell, també a la capital de Segrià. Iturbe era membre de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i el 1975 se li va concedir la Medalla al Mèrit Agrícola. La junta directiva del COVLL
trasllada a la seva família i amics el seu més sincer condol i lamenta profundament la seva pèrdua.

El prions dels gossos podrien ajudar a
desenvolupar teràpies per combatre les
malalties priòniques en humans

El Consell crea el conte “El Xipi va a la
Fira” per descarregar, i que els nens i les
nenes el puguin pintar

Els porcs, els conills, els cavalls i els gossos són alguns
mamífers que mai han patit cap malaltia priònica de
manera natural. En concret, el gos és l’espècie animal més resistent a aquests patògens, però fins ara
no s’havia desenvolupat cap model transgènic per
demostrar-ho. Un estudi liderat pel Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) i el Centro de
Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE) publicat a la revista “The FASEB Journal“
(QR) ha identificat la proteïna responsable que fa
que els gossos siguin resistents a aquestes malalties.
El treball, realitzat amb ratolins transgènics que imitaven l’organisme d’un gos, demostra que la clau es
troba en una regió de la proteïna prió del gos, en
concret la posició d’un dels aminoàcids que la conformen. “Ara sabem quin és l’aminoàcid responsable de la resistència als prions; el següent pas serà
entendre el seu funcionament. D'aquesta manera,
si fóssim capaços d’imitar aquestes mateixes funcions
en la proteïna prió de les persones, podríem desenvolupar teràpies per combatre les malalties priòniques com el síndrome de Creutzfeldt-Jakob”, explica Enric Vidal, investigador del programa de Sanitat
Animal de l’IRTA.

Amb motiu de Sant Jordi es va publicar al web
www.veterinaris.cat un enllaç per tal que els més
petits de la casa puguessin descarregar, quan vulguessin, la primera part del conte “El Xipi va a la Fira”. Podeu descarregar-lo aquí:

El Col·legi lliura una beca per al Master en
Sanidad y Producción Porcina de 2020
Com és tradicional, el Col·legi de Veterinaris de Lleida va lliurar la beca per al Master en Sanidad y Producción Porcina que aquest any va ser per a Pol Arderiu.
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