PRESENTACIÓ

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida és una corporació de dret públic de
caràcter professional amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per
l’acompliment de les seves finalitats. Constitueix l’òrgan representatiu dels
llicenciats en veterinària que exerceixen a la província de Lleida.

Els òrgans de govern del Col·legi són:
1. L’Assemblea General que és l’òrgan sobirà del Col·legi. Delibera sobre
qualsevol assumpte d’interès pel Col·legi i adopta acords en el àmbit de la
seva competència. Poden ser ordinàries, en nombre de dos anyals, i
extraordinàries, convocades a petició de col·legiats segons normativa dels
Estatuts o per la Junta de Govern.
2. La Junta de Govern que és l’òrgan col·legiat que porta la direcció i
administració del Col·legi i que actua en caràcter permanent.

La composició actual de la Junta de Govern és:
Presidenta:

Carmen López Burillo

Vicepresidenta:

Dolors Corredera Alcover

Secretari:

Josep Torra Masip

Tresorera:

Teresa Milà i Beà

Vocal:

Anna Barbé Roig

Vocal:

Roger Bellet Elias

OBJECTIUS
El Col·legi té com a objectius primordials facilitar la tasca professional dels
veterinaris, contribuir a la seva formació i actualització, així com atendre a
particulars i a institucions que s’adrecen al col·legi en tots els temes que abasteix la
nostra professió, entre d’altres: la ramaderia, la cura dels animals de companyia, la

salut pública, el benestar animal, la investigació, la fauna salvatge i la protecció
dels animals.

FINALITATS
El Col·legi oficial de Veterinaris de Lleida té com a finalitat totes les que la Llei
designi i, particularment, vetllar perquè l’actuació professional de les persones
col·legiades respongui als interessos i a les necessitats de la societat, així com la
protecció dels interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis
professionals i, especialment, garantir el compliment de la bona pràctica i de les
obligacions deontològiques. També té com a finalitat l’ordenació, la representació i
la defensa de la professió i dels drets i interessos de les persones col·legiades.

FUNCIONS
1. Funcions professionals
2. Funcions socials
3. Funcions científiques

ORIGEN I PROJECCIÓ
Els antecedents de la fundació del COVLL els podem buscar en el llibre que es
conserva al Col·legi denominat “Libro de registro de títulos de individuos
residentes en esta provincia, y de los que se expidan a consecuencia de los
exámenes, celebrados en esta Subdelegación de la Facultad de Veterinaria, desde
su principio que fue a los 12 días del mes de Julio de 1836” i que firmava Agustín
López, resident a Lleida, de professió Albeytar Herrador, nomenat pel Duque de
Alagón, Subdelegado de Veterinaria para Lérida.
Aquest llibre edita una llista de manescals, ferradors i veterinaris que es donen
d’alta per exercir la seva professió en les diferents poblacions de la província. Així
doncs, reflecteix els inicis del concepte de vida gremial i suposa un principi
d’organització, ja que deixa constància de les persones dedicades als assumptes
ramaders i permet, d’aquesta manera, un cert control de la Subdelegació Provincial
Veterinària.
Aquest principi d’ordenament i de sentiment de col·lectivitat va madurant i el 23
de setembre de 1906 els veterinaris de Lleida es reuneixen en assemblea al Saló

de Sessions de l’Ajuntament de Lleida per constituir el Col·legi de Veterinaris de
Lleida, d’acord amb el Reial Decret de 1903.

RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida col·labora amb les següents institucions i
entitats per a la realització de les seves competències:
- Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya
- Consejo General de Colegios Veterinarios de España
- Generalitat de Catalunya
- Universitat de Lleida
- Ajuntaments
- Fira de Lleida
- Col·legis Professionals
- Inter col·legial de Lleida.

ACTIVITATS ADMINISTRATIVES
- Lliurament i control material d’identificació a veterinaris clínics d’animals de
companyia
- Lliurament i control altra documentació d’ús exclusiu professional
- Sol·licituds certificats de firma electrònica
- Atenció telefònica
- Atenció personal a visites

ACTIVITATS FORMATIVES I DE REPRESENTACIÓ
I DE PROMOCIÓ DE LA PROFESSIÓ

22 de gener

Sessió pràctica sobre el funcionament de Prescrivet. Víctor Alejandro Luaces va
aclarir dubtes en una trobada informativa el dia 22 de gener a la tarda a la sala de
juntes.

23 de gener

Jornada sobre ‘Transformació Digital i la professió veterinària’ a la seu del Col·legi
amb Jorge Gonzalo, gestor de la Comunitat de Tecnologies de la Producció
Agroalimentària (COTPA) i CEO d’Agrifood Alternative Technologies.

6 de febrer

Jornada al Col·legi sobre els reptes i el futur de la resistència d’antibiòtics i les
receptes veterinàries que va anar a càrrec de Cristina Muñoz i Mili Voltes.

7 de febrer

El Consell, amb la participació del Col·legi de Lleida i la resta de províncies de
Catalunya, va posar en marxa la sisena edició del Concurs de Fotografia “La Meva
Mascota”.

28 de febrer
El Col·legi de Veterinaris va ser un dels patrocinadors del Porciforum, el congrés
de referència en el món del porcí dins de l’Estat i que es va celebrar al Palau de
Congressos la Llotja de Lleida els dies 28 de febrer i 1 de març.

11 de març
Jornada PATT al Col·legi sobre ‘La immunologia aplicada als bovins’, sessió que
estava inclosa en el Pla Anual de Transferència Tecnològica. Col·labora MSD.

12 de març
El COVLL, un any més va col·laborar amb el Master en Sanidad y Producción que
organitza l’ETSEA.

28 de març

‘Assajos clínics veterinaris: una nova sortida professional’ va ser el títol
de la jornada del 28 de març es va celebrar al COVLL. La sessió PATT va
ser impartida per Susana Astiz, del Departament de Reproducció
Animal INIA.

rcina

1 d’abril
Es posa en marxa a Lleida la campanya de tallers ‘El Xipi va a l’escola’ busca
sensibilitzar la tinença responsable amb diferents visites informatives a centres
educatius de Lleida.

2 de maig

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 al
COVLL.

8 de maig
‘Gestió del benestar dels gats del carrer. Un repte per a la professió’ aquest era el
títol de la conferència que Marta Amat va oferir el 8 de maig al COVLL.

8 de maig

Presents 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

14 de maig
El COVLL 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.

15 de maig
Sessió sobre l’ús responsable dels antibiòtics celebrada el 15 de maig a la sala
d’actes que va tenir com a ponents a Javier Abadías i Clara Farré, de Zoetis.

20 de maig
La junta va celebrar una reunió amb els alumnes de de l’últim curs del
doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal de l’ETSEA.

28 de maig
Jornada - taller de formació sobre anestèsia. Miguel Ángel Cabezas parla del bon
maneig del dolor preoperatori per evitar complicacions en una sessió celebrada
amb la col·laboració de Fatro.

Altres activitats de febrer a juliol

21 de setembre

Un llibre divulgatiu sobre l’agricultura guanya el Premi del Llibre Agrari 2019.
“Agricultura para los que no saben agricultura” s’enduu un guardó que compta
amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Lleida que té, a més a més, dos
membres en el seu jurat: Carmen López i Josep Torra.

4 d’octubre

SOPAR SANT FRANCESC. El Col·legi de Veterianris va viure la seva gran nit amb
una edició més del Sopar de Sant Francesc que es va tenir com a escenari el Palau
de Congressos La Llotja de Lleida.

25 d’octubre
El COVLL va organitzar una visita guiada oberta a tots els col·legiats al CREBA de
Torrelameu.

10 de novembre

El Col·legi va renovar el seu conveni de col·laboració amb l’IRB Lleida.

14 de novembre

El COVLL va participar en l’organització del concurs fotogràfic la “Meva Mascota”
que realitza el Consell. L’exposició de les guanyadores, finalistes i 50 millors va
tornar a passar per Lleida.

14 de novembre
La sala d’actes del Col·legi va acollir una jornada sobre hipertensió felina celebrada
amb el suport de CEVA.

14 de novembre

“Previsió sobre el complex respiratori boví. Què hi ha de nou?” va ser el títol de la
Jornada, inclosa en el Pla Anual de Transferència Tecnològica, que es va celebrar el
passat 14 de novembre a la Seu d’Urgell.

20 de novembre

Jornada sobre la responsabilitat professional dels veterinaris en les exportacions a
Lleida.

21 de novembre
La Comissió de Petits Animals del COVLL va realitzar una reunió de professionals
de clínica per tal d’analitzar els temes d’actualitat.

29 de novembre

El COVLL va ser un dels patrocinadora dels Premis Porc d’Or que aquest 2019 es va
celebrar a Osca.

3 de desembre
Sessió sobre al gestió de les clíniques veterinàries que va tenir la col·laboració de
Zoetis i Centauro.

12 de desembre

Assembla General Ordinària de Col·legiats.

