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Solidaris i
compromesos 

amb la
investigació El Col·legi renova el

conveni amb l’IRB Lleida

Hem organitzat i participat en 8 jornades formatives durant l’últim trimestre de 2018

La UdL acollirà l’exposició de ‘La meva mascota’ del 4 al 29 de març
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Mirar endavant amb compromís per afrontar els nous reptes
L’any 2019 ha començat amb un nou repte: l’entrada en vigor, el dia 2 de gener, del Reial Decret 191/2018,
“por el que se establece la transmisión electrónica de datos de las prescripciones veterinarias de antibióticos y
piensos medicamentosos destinados a animales productores de alimentos para consumo humano”.
Aquesta normativa és una mesura més en la lluita contra les resistències antimicrobianes i obliga els veterinaris
a comunicar mensualment les prescripcions veterinàries d’antibiòtics i premescles medicamentoses a l’autoritat
competent a través d’un mitjà electrònic, en el nostre cas al Departament d’Agricultura mitjançant el GTR (Ges-
tió Telemàtica Ramadera). 
Hem de recordar que l’obligació d’utilitzar un mitjà electrònic és per a la comunicació, atès que les receptes es
poden continuar fent en paper sempre que es consigni la informació necessària. També cal puntualitzar que
aquesta normativa no afecta els animals de companyia.
En qualsevol cas, aquesta comunicació ens hauria de recordar la importància de la prescripció veterinària, que és
exclusiva de la nostra professió i que ajuda a donar valor a la nostra signatura. Com tots sabeu, la prescripció
d’un medicament implica prèviament la realització d’un acte clínic de diagnòstic que justifica l’aplicació del me-

dicament i comporta una responsabilitat al respecte, per la qual cosa hem d’estar preparats, hem
de tenir tant els coneixements sobre l’explotació en concret com sobre l’espècie animal que hem
visitat. Per tant, hem de fer una reflexió i dedicar el temps necessari a les visites i a la prescripció.
D’altra banda, cal recordar que el Consejo ha modernitzat el codi deontològic del nostre col·lec-
tiu, que és la reglamentació que ordena la nostra professió, estableix normes disciplinàries, ser-
veix per atendre els interessos de la societat i també per lluitar contra l’intrusisme professional. En
paraules del Tribunal Supremo, “un Código Deontológico no equivale a establecer unas normas
directamente aplicables en el ejercicio de una competencia normativa incompatible con la de otros
órganos o entes, sino que comporta establecer unos principios éticos de ejercicio de la profesión,
interpretando el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido su traba-
jo, los cuales constituyen un elemento para que cada profesional ajuste su conducta a su con-
ciencia ético-profesional y los órganos encargados de exigir la responsabilidad civil, penal o disci-
plinaria tengan elementos de ponderación suficientes para aquellos supuestos en que la norma
reguladora implícita o explícitamente se remita a conceptos éticos en el ejercicio de la profesión
o exigen en su interpretación la aplicación de test o criterios apreciativos relacionados con la ade-
cuada conducta profesional”.
Tot plegat ens ha de posar alerta i ens ha de servir per recordar que som professionals sanitaris i
que les nostres actuacions poden tenir repercussions greus, així com que els comportaments in-
correctes afecten negativament a tot el col·lectiu. El document actualitzat el podeu trobar a la
nostra web a l’apartat “Estatuts i normativa”.
Per acabar, voldria recordar que els dies 16 i 17 de novembre es va celebrar a Saragossa la sego-
na conferència de veterinària i benestar animal organitzada per l’Organització Colegial Veterinà-
ria, una trobada on es van exposar aspectes del benestar animal que afecten a tota mena d’ani-
mals: de companyia, de producció, de zoològic, d’experimentació... i on és cada vegada més ne-
cessària la nostra implicació i compromís, i on se’ns va recordar la creixent demanda de pèrits i la
conseqüent necessitat de formació en veterinària legal.

Carmen López Burillo, Presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida



EEll  ccaapp  ddeellss  SSeerrvveeiiss  TTèèccnniiccss  ddee  PPoorrccíí  ddee  LLaabboorraattoorriiss  SSYYVVAA  vvaa  ppaarrllaarr  ssoobbrree  llaa  ppoolliisseerroo

Vacunació de garrins enfront la retirada d

Álvaro Aguarón, cap dels Serveis Tècnics de Porcí de La-
boratoris SYVA, va signar el passat 22 de novembre una
xerrada sobre la vacunació de garrins enfront la retirada
d’antibiòtics.
La sessió va tenir lloc al Col·legi i estava inclosa en el Pla
Anual de Transferència Tecnològica. Carmen López, pre-
sidenta del COVLL, va ser l’encarregada de donar la ben-
vinguda als assistents i al ponent, que va parlar sobre ‘In-
crement de patologies en transició després de la retirada

d’antibiòtics: vacunació de garrins davant el PRRS’, una
conferència que va donar peu a un debat i a un torn de
preguntes.
Durant la xarrada, Álvaro Aguarón va abordar de mane-
ra molt concreta i pràctica tres temes relacionats amb pa-
tologies que cada cop tenen més importància en les gran-
ges porcines. En primer lloc, va parlar de la major inci-
dència de problemes de poliserositis en garrins durant la
fase de transició. Va definir el que és una poliserositis,



rroossiittiiss,,  llaa  PPlleeuurrooppnneeuummòònniiaa  PPoorrcciinnaa  ((AAPPPP))  ii  llaa  vvaaccuunnaacciióó  ddee  ggaarrrriinnss  eennffrroonntt  ddee  PPRRRRSS

d’antibiòtics de la mà d’Álvaro Aguarón

quins microorganismes estan involucrats majoritàriament
en aquesta síndrome i quins factors contribueixen a la se-
va aparició. En aquest aspecte, va assenyalar la reducció
de l'ús de l’amoxicilina com un fet crític en l’increment dels
casos. Per tancar aquesta primera part, va explicar algu-
nes estratègies per controlar aquests processos.
Posteriorment va parlar sobre la Pleuropneumònia Porci-
na (APP), del per què s'ha constituït en una patologia de
gran interès per part dels tècnics de porcí i de les diferents

maneres de poder controlar-la en un entorn de reducció
d'antibiòtics. Aguarón va exposar un protocol per al con-
trol immunitari d'aquesta malaltia i els resultats de dife-
rents experiències en camp.
Per finalitzar, es va abordar el tema de la vacunació de ga-
rrins enfront de PRRS; de com, quan i per què plantejar-
se aquesta mesura i de quins paràmetres hem de tenir clars
abans de prendre una decisió que, de no estar tècnicament
fonamentada, no sempre és beneficiosa.
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VVaa  sseerr  uunnaa  ddoobbllee  ccoonnffeerrèènncciiaa
oorrggaanniittzzaaddaa  ppeerr  CCEEVVAA  ii  iimmppaarrttiiddaa  ppeerr

llaa  vveetteerriinnààrriiaa  NNuurriiaa  SSáánncchheezz

Sota l’organització de CEVA, el Col·legi de Veterinaris de
Lleida va ser l’escenari d’una sessió de cardiologia impar-
tida per la veterinària Nuria Sánchez. 
Celebrada el passat 7 de novembre, la jornada duia per tí-
tol ‘Adaptando la consulta de cardialgia a los pacientes ge-
riátricos, a partir de los casos clínicos’, i es va desenvolu-
par en dos parts, una primera dedicada al ‘Uso racional de
fármacos en cardiología’, i una segona destinada a ‘Diag-
nosticando enfermedad cardíaca: ¿Cómo hacerlo simple?’,
que va incloure diferents apartats destinats a la consulta
bàsica de cardiologia, les proves complementàries, la in-
suficiència mitral i la malaltia mal diagnosticada, hiperten-
sió canina i felina, cardiologia: un gran potencial per a la
clínica, i casos clínics aplicats a la clínica diària.
Nuria Sánchez és llicenciada en veterinària, doctorada en
Medicina i Cirurgia Animal (UAB), Màster Universitari en
Laboratori d'Anàlisi Clínic (UPF), doctorada en Medicina i
Cirurgia Animal (UAB), Màster Universitari en Laboratori
d'Anàlisi Clínic (UPF) i Màster Universitari en Neurotoxi-
cologia i Psicofarmacologia (URV). Treballa al centre de re-
ferència Improvet.

Jornada sobre diferents vessants de la cardiologia
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La seu del Col·legi va acollir el passat 6 de novembre la
jornada tècnica ‘Sabem reconèixer la Pesta Porcina Afri-
cana i la Pesta Clàssica?’, organitzada amb la col·labora-
ció d’IRTA-CReSA.
Aquesta jornada estava orientada a l'actualització de les
dues malalties amb una doble finalitat: primer, per aug-
mentar la prevenció i la bioseguretat de les explotacions;
i segon, per afavorir el diagnòstic ràpid en cas d'infecció,
tot plegat tenint en compte l'elevat risc de difusió de la
Pesta Porcina Africana (PPA) i de la Pesta Porcina Clàssi-
ca (PPC), que fa molt necessària la formació continuada
dels professionals veterinaris.
La jornada va ser presentada per Carmen López, presi-
denta del COVLL, i va comptar com a ponents amb Fer-
nando Rodríguez (IRTA-CReSA), que va parlar sobre ‘In-
troducció sobre Pesta Porcina Africana i Pesta Porcina Clàs-
sica’; Lliliane Ganges (IRTA-CReSA), amb ‘Distribució ge-
ogràfica de PPA i PPC. Formes Clíniques i lesions anato-
mopatològiques: Importància del diagnòstic ràpid i con-
trol diferenciat’ i ‘Aspectes de bioseguretat diferenciats per
PPA i PPC’; Jordi Casal (UAB/IRTA-CReSA), amb ‘Expe-
riència de les passades epidèmies de PPA i PPC a Espan-
ya’ i ‘Factors de risc de reintroducció de PPA i PPC a Es-
panya. El sistema de vigilància’; Enric Vidal (IRTA-CReSA),
amb ‘Programa del SESC del CReSA-IRTA. Les seves pos-
sibles aplicacions per PPA i PPC’; i Mercè Soler, represen-
tant del DARP, que va aportar les conclusions finals.

LLaa  jjoorrnnaaddaa  eessttaavvaa  oorriieennttaaddaa  aa  ll''aaccttuuaalliittzzaacciióó  ddee  lleess  dduueess  mmaallaallttiieess  ii  eess  vvaa  
cceelleebbrraarr  aammbb  llaa  ccooll··llaabboorraacciióó  dd’’IIRRTTAA--CCRReeSSAA

Analitzant algunes claus més sobre la Pesta
Porcina Africana i la Pesta Clàssica
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Ja està en vigor el nou
Codi Deontològic per a
l'Exercici de la Profes-
sió Veterinària aprovat
per l'Assemblea de
presidents del Consejo
General de Colegios
Veterinarios del passat
15 de desembre.
El nou text canvia en
gairebé un 70% el Co-
di Deontològic anterior,
ja que contempla la
modificació de 22 arti-
cles i n’incorpora sis de
nous (10.11, 25, 31,
36 i 37) referents a ob-
jecció de consciència i el seu exercici, relacions del veterina-
ri amb el seu equip, honoraris professionals, criteri profes-
sional en els mitjans de comunicació i internet, i ús adequat
de la recepta electrònica.

Podeu consultar el nou document a la
web del Col·legi (www.covll.cat) dins

l’apartat “Estatuts i normativa”.

Nou Codi Deontològic per a
l'Exercici de la Professió Veterinària

El COVLL acull les
assemblees ordinària

i extraordinària
La seu del Col·legi de Veterinaris de Lleida va
acollir, el passat 13 de desembre, les seves as-
sembles ordinària i extraordinària. Pel que fa a
l’Assemblea General Ordinària de Col·legiats, va
incloure, entre d’altes assumptes, la lectura i
aprovació de l’acta de la sessió anterior i l’estu-
di i aprovació del pressupost d’ingressos i des-
peses per a l’any 2019. A l’Assemblea General
Extraordinària, es va aprovar fer algunes modifi-
cacions en diferents articles, uns canvis exigits
per les observacions realitzades pel Departament
de Justícia de la Generalitat a la proposta de mo-
dificació global dels Estatuts del Col·legi. 



El COVLL, amb la col·laboració del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), va orga-
nitzar l’11 de desembre una jornada PATT en què es va par-
lar sobre “Autocontrols a l’explotació ramadera”.
La jornada va ser presentada per Carmen López, presiden-
ta del Col·legi, i va comptar amb les ponències de dos
membres del Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la
Producció Ramadera-DARP: Núria Ribas, que va parlar so-
bre ‘Els autocontrols obligatoris de les explotacions rama-
deres’, i Montse Rosàs, que va tractar sobre ‘Autocontrols
sobre medicaments veterinaris’.
La jornada tenia com a punt de partida les diverses crisis
alimentàries que han afectat Europa, la majoria de les quals
tenien l’origen en el sector primari, un fet que ha provocat
un canvi en la gestió i mentalitat del productor agroali-
mentari i, com a conseqüència, un canvi també en l’enfo-
cament compartimentat a l’integral del ‘camp a la taula’. 

Per tal de mantenir aquest enfocament, és necessari sot-
metre l’etapa de la producció primària a condicions en ma-
tèria de registre d’higiene. Alhora, aquesta nova filosofia
de seguretat alimentària atorga majors responsabilitats i
obligacions al sector.

NNúúrriiaa  RRiibbaass  ii  MMoonnttssee  RRoossààss,,  ddeell    SSeerrvveeii  dd’’AAlliimmeennttaacciióó
AAnniimmaall  ii  SSeegguurreettaatt  ddee  llaa  PPrroodduucccciióó  RRaammaaddeerraa,,  vvaann  sseerr

lleess  eennccaarrrreeggaaddeess  ddee  ddiirriiggiirr  llaa  sseessssiióó

‘Autocontrols a l’explotació
ramadera’, els eixos d’una

jornada PATT organitzada amb
el suport del DARP

Núria Ribas, durant la seva in-
tervenció.



XXaavviieerr  VVaallllss  vvaa  ddeessttaaccaarr  eell  ppaappeerr  ccrruucciiaall  qquuee  jjuuggaa  ll''AAuuxxiilliiaarr  TTèèccnniicc  VVeettee

Sessió per a Auxiliars Tècnics Ve

El COVLL va acollir, el passat 25 d’octubre, una jornada
formativa dirigida a Auxiliars Tècnics Veterinaris (ATV) que
va abordar l’àmbit dels animals exòtics. La sessió estava
organitzada per Henry Schein Animal Health i va tenir com
a ponent a Xavier Valls, de la Clínica Veterinària Exòtics.
Sota el títol ‘L’ATV a la Clínica Veterinària d’Animals Exò-
tics I’, Xavier Valls va oferir una xerrada en la qual va re-
passar el paper de l'Auxiliar Tècnic Veterinari en una clí-
nica tan especial com la seva, que es dedica en exclusiva
a la medicina i cirurgia dels animals exòtics. 
Valls va ressaltar el paper crucial que juga l'ATV en el con-
trol d'estocs de materials diversos, aliments i medicaments
dels animals hospitalitzats, control de materials fungibles,
manteniment d'aparells (generadors d'oxigen, aparell de

anàlisis bioquímiques, microscopi, endoscopi, aparell de
radiologia, otoscopis, etc.). També va explicar el paper de
l'auxiliar a la UCI, en les consultes i al quiròfan, així com
a la residència.
Per finalitzar, va detallar quines espècies s'atenen amb més
freqüència en el seu centre veterinari, remarcant algunes
de les peculiaritats anatòmiques i fisiològiques d'aquests
animals.
Cal destacar que Xavier Valls, que va valorar l'experiència
com a molt positiva i enriquidora en tots els sentits, ja té
en ment organitzar la segona entrega d'aquesta confe-
rència, que es titularà 'L'ATV a la Clínica Veterinària d'A-
nimals Exòtics II’, per tal d’aprofundir en el maneig i aten-
ció d'aquestes peculiars mascotes.
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tteerriinnaarrii  eenn  uunnaa  ccllíínniiccaa  ddeeddiiccaaddaa  eexxcclluussiivvaammeenntt  aa  aaqquueesstt  ttiippuuss  dd’’aanniimmaallss

Veterinaris sobre animals exòtics 



L’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) és
un servei del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalun-
ya iniciat fa uns 30 anys de manera pionera a l’Estat es-
panyol. L’alta a l’AIAC funciona com un ‘carnet d’identi-
tat’ per als animals de companyia que, a més d’identificar
l’animal i la persona propietària, permet realitzar impor-
tants actuacions sobre l’animal, com ara: les vacunacions,
les intervencions quirúrgiques, les inscripcions al cens i l’ob-
tenció de llicències o passaports. És clau la identificació dels
animals de companyia per poder-los retornar als propie-
taris en cas de pèr-
dua i, al mateix
temps, com a eina
per combatre els
abandonaments, així
com d’altres situa-
cions de maltracta-
ment dels animals.
L’AIAC ha registrat
un total de 49.193
nous animals durant
el primer semestre de
2018, dels quals:
34.138 a la demarca-
ció de Barcelona,
5.810 a la de Tarra-
gona, 5.212 a la de
Girona i 3.095 a la
de Lleida. En aquest
període, a Catalunya
s’han recuperat un
total de 2.517 ani-
mals de companyia a través de l’AIAC: 1.776, d’un total
de 2.068 animals trobats; 741, d’un total de 1.094 ani-
mals que s’ha comunicat la seva pèrdua.
Els propietaris de gossos, gats, fures i altres animals sal-
vatges en captivitat, estan obligats a registrar-los. Abans
de donar-los d’alta al cens municipal, cal identificar-los
electrònicament amb un microxip homologat i obtenir el
document sanitari veterinari. També es pot inscriure qual-
sevol altre tipus d’animal, encara que no és obligatori. 
La utilitat més evident de la identificació són les situacions
d’abandonament, però també serveix per garantir altres
tipus d’intervencions, com ara: males praxis, com ho són
el tall de cues o d’orelles; tinences irresponsables, que re-

quereixen identificar l’animal i les persones responsables;
l’aplicació de sancions, que realitzen els cossos de segure-
tat i que sempre requereixen la identificació. A més, la tra-
çabilitat exigida per la UE requereix la identificació dels ani-
mals de companyia i és necessària per a realitzar qualse-
vol tràmit administratiu. 
Des de l’AIAC, a més de la identificació dels animals, es
pot gestionar el passaport dels animals en cas de viatges i
desplaçaments. Aquesta és una competència que realitza
en exclusiva el Consell de Col·legis Veterinaris de Cata-

lunya. Acudir al vete-
rinari per a la identi-
ficació dels animals
també permet asse-
gurar un contacte
amb un especialista,
el qual pot garantir el
bon estat de salut de
les mascotes, així
com resoldre qualse-
vol dubte que pugui
haver o sorgir sobre
l’atenció dels ani-
mals. L’alta a l’AIAC
afavoreix la tinença
responsable i evita el
maltractament dels
animals.
L’AIAC forma part de
la Xarxa Espanyola
d’Identificació d’Ani-
mals de Companyia

(REIAC) i està connectat a la xarxa internacional d’arxius
PETMAXX, creada per simplificar la recuperació d’animals
domèstics perduts i el retrobament amb els propietaris.
Aquests arxius són eines de recerca que permeten indagar
simultàniament en diverses bases de dades animals, mit-
jançant la introducció del número del xip de l’animal per-
dut.
L’alta a l’AIAC també incorpora una placa amb codi QR
per al collar de la mascota. La nova placa està pensada per
facilitar i agilitzar la identificació de la mascota en cas de
pèrdua, així com el contacte de la persona propietària.
Aquesta placa, que s’envia activada per facilitar-ne l’ús,
dona accés al nom del propietari i al telèfon de contacte.

AAll  llllaarrgg  dd’’aaqquueesstt  ppeerrííooddee,,  eess  vvaann  rreeggiissttrraarr  4499..119933  nnoouuss  aanniimmaallss,,  
33..009955  ddeellss  qquuaallss  aa  llaa  pprroovvíínncciiaa  ddee  LLlleeiiddaa

L’AIAC va permetre recuperar 2.517 animals
durant el primer semestre de 2018
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Sota el títol ‘Metabolisme mineral al peripart’, la Seu d’Ur-
gell va acollir el passat 29 de novembre una jornada PATT
a càrrec de Raúl Martínez Fernández, del Servei Tècnic de
Rumiants de Laboratoris Syva.
La presentació de la jornada va anar a càrrec de Josep To-
rra, secretari de la junta del COVLL i veterinari de la Sec-
ció de Boví de la Cooperativa d’Ivars. En la seva confe-
rència, Raúl Martínez va parlar sobre el metabolisme mi-
neral del peripart, intentant desvetllar les claus d’aquest

‘laberint’ metabòlic i aprofundint en el paper del calci i en
l'impacte de la hipocalcèmia subclínica en la salut de la
vaca, però tenint en compte que intervenen altres mine-
rals com el magnesi, el fòsfor o el potassi.
L'abast real de la hipocalcèmia subclínica en les nostres
granges, l’adequació de les mesures per compensar-la i
el fet de ‘conviure’ o no amb altes taxes d'hipocalcèmia
SC van ser alguns dels eixos sobre els que va girar la xe-
rrada.

RRaaúúll  MMaarrttíínneezz,,  eessppeecciiaalliissttaa  eenn  rruummiiaannttss  ddee  SSyyvvaa,,  vvaa  sseerr  ll’’eennccaarrrreeggaatt
dd’’ooffeerriirr  llaa  xxeerrrraaddaa,,  cceelleebbrraaddaa  aa  llaa  SSeeuu  dd’’UUrrggeellll

Tot sobre el metabolisme mineral al peripart
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EEll  CCOOVVLLLL  rreennoovvaa  eell  ccoonnvveennii  aammbb  ll’’IInnssttiittuutt  ddee  RReecceerrccaa  BBiioommèèddiiccaa  ddee  LLlleeiiddaa
FFuunnddaacciióó  DDrr..  PPiiffaarrrréé--IIRRBBLLlleeiiddaa  

DDaaddeess  rreelllleevvaannttss  ddee  llaa  ‘‘MMeemmòòrriiaa  ddee  22001177’’Un any més, el Col·legi ha renovat el seu conveni de col·la-
boració amb l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fun-
dació Dr. Pifarré (IRBLleida).
El passat mes de desembre es va prorrogar l’acord de
col·laboració en un acte on hi van ser presents la presi-
denta del COVLL, Carmen López, i el responsable de Pro-
moció de l’IRBLleida, Josep Maria Bosch, en representa-
ció de la presidenta de l’entitat, Elvira Fernández.
Com sempre, l’aportació del Col·legi anirà destinada a pro-
moure, desenvolupar i difondre la recerca de cara a un any
ple de reptes, entre els quals hi destaquen la transferèn-
cia tecnològica, la internacionalització o la captació del ta-
lent. Entre els reptes també hi sobresurten, entre d’altres,
un nou impuls per als projectes transversals, l’especialit-
zació i la responsabilitat social corporativa.
Cal recordar que, com a organisme mixt entre la Univer-
sitat i el sistema sanitari, l'IRB està compromès en avan-
çar en la recerca biomèdica com a mitjà per millorar la sa-
lut de la població i facilitar una activitat assistencial òpti-
ma en situacions de malaltia.

Un any més al costat de la investigació

417 Personal investigador
448 Total personal
60 Investigadors principals

305 Publicacions científiques
1.474 Factor impacte
5,23 FI mitjà
62% Producció científica Q1
18 Projectes competitius
70 Estudis observacionals actius

107 Assaig clínics actius amb medicaments
1 Sol·licitud de patent prioritària
1 Patent llicenciada
9 Premis a la recerca

5,5 Milions d’euros de pressupost
9.000 Metres quadrats d’espais de recerca
139 Empreses col·laboradores
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EEll  sseeccrreettaarrii  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddeell  CCOOVVLLLL  ii  vveetteerriinnaarrii  ddee  llaa  SSeecccciióó  ddee  BBoovvíí  ddee  llaa
CCooooppeerraattiivvaa  dd’’IIvvaarrss,,  JJoosseepp  TToorrrraa,,  vvaa  ooffeerriirr  uunnaa  xxeerrrraaddaa

El Col·legi de Veterinaris de Lleida va ser un dels col·labo-
radors de la jornada ‘El repte de l'ús racional d'antibiòtics
en vedells d'engreix’, que es va celebrar el passat 28 de
novembre durant tot el dia al Parc Tecnològic i Científic
Agroalimentari de Lleida en el marc del Pla Anual de Trans-
ferència Tecnològica (PATT).
El COVLL va estar representat pel secretari de la junta del
COVLL i veterinari de la Secció de Boví de la Cooperativa
d’Ivars, Josep Torra, que va oferir una xerrada sobre ‘Què
recomanen les organitzacions mundials de la salut i l’A-
gencia Española de Medicamentos’.
La presentació de la jornada va anar a càrrec de Maria De-
vant, pel Programa Remugants de l’IRTA, i a més de la xa-
rrada de Josep Torra, la sessió va incloure les ponències
‘Recordem la importància de l’ús racional d’antibiòtics’,
amb Lourdes Migura (Programa Sanitat Animal-CRESA.
IRTA); ‘Els antimicrobians en el món del vedell d’engreix’,
amb Sònia Martí (Programa Remugants. IRTA); ‘Un exem-
ple de protocol de diagnòstic’, amb els veterinaris Carol
Tejero i Iñaki Espinosa; ‘Proposta de protocol per fer anti-
biogrames’, amb Lourdes Migura i Joan Pujols (Programa
Sanitat Animal-CRESA. IRTA); ‘Sistema immune i nutrició,
la clau de futur?’, amb Fernando Fariñas (Instituto Anda-
luz de Patología y Microbiología); i una taula rodona.
La jornada tenia com a objectiu repassar la motivació que
ha portat a l’administració a prendre mesures per garantir
l’ús racional d’antibiòtics a la producció animal. Les pri-
meres ponències van fer balanç d’allò que diuen les orga-
nitzacions internacionals (FAO, OMS i AEMPS) al respec-
te, com també va avaluar com arriben els nostres vedells
(mamons) a les granges i com això afecta a la seva capa-

citat de respondre a infeccions. També es van exposar pro-
tocols preliminars resultants d’un treball de camp per plan-
tejar estratègies de diagnòstic i de realització d’antibio-
grames. Posteriorment, es va reflexionar sobre quins fac-
tors afecten el sistema immune, amb especial atenció en
la nutrició i les vacunacions.

El COVLL, a la jornada sobre ‘El repte de l'ús
racional d'antibiòtics en vedells d'engreix’
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AArrss  VVeetteerriinnaarriiaa  eexxpplliiccaa  eell  pprriimmeerr  ttrraaccttaammeenntt  dd''aaqquueesstteess  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  qquuee  ss''aacctt

Presentació del nou servei de Iode R

Ars Veterinaria va escollir les instal·lacions del Col·legi de Ve-
terinaris per presentar el nou servei de Iode Radioactiu per a
l’hipertiroïdisme. Aquest tractament de felins que pateixen
aquesta malaltia endocrina és el primer de Catalunya i supo-
sa la segona instal·lació d'aquest tipus que es posarà en mar-
xa a tot l'Estat espanyol.
Jordi Puig, responsable del Departament de Medicina Inter-
na d'Ars Veterinaria i diplomat europeu i americà en l'espe-
cialitat, va ser qui va conduir la presentació. A la sessió van
assistir també la responsable del Servei de Qualitat al Referi-
dor, Assumpta Amades, i dos companyes d’IDEXX delegades
comercials de la zona, Mònica Reyes i Esther Argemí. Va exer-
cir com a amfitriona Dolors Corredera, vocal d’animals de
companyia del Col·legi de Lleida.
El nou servei compta amb una sala dissenyada i equipada se-
gons normativa per a ús exclusiu dels pacients que requerei-
xin tractament amb I-131, i per un equip veterinari certificat
que assegura el correcte desenvolupament de la teràpia ra-
dioactiva realitzada.
La teràpia amb iode radioactiu (I-131) està considerada el trac-

tament d’elecció per l’hipertiroïdisme felí. L’objectiu del trac-
tament és resoldre l’hipertiroïdisme i evitar-lo. Una sola injec-
ció del iode radioactiu cura aquesta malaltia en aproximada-
ment un 95 per cent, i en aquesta sessió es va facilitar tota la
informació necessària per saber com i quan plantejar aques-
ta opció de tractament. És, com s’ha dit abans, el primer trac-
tament d'aquestes característiques que s'activa a Catalunya.
Jordi Puig és llicenciat en Veterinària per la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB) l'any 2008. Després d'un breu pe-
ríode en medicina general, va realitzar l'internat en Medicina
i Cirurgia de Petits Animals a l’Animal Health Trust, Newmar-
ket (Regne Unit), durant 2008-2009; residència en Medicina
Interna a l'Animal Health Trust, Newmarket (Regne Unit) du-
rant 2010-2013. Es va unir a l’equip d’Ars Veterinaria l’any
2015.
Diplomat per l'American College of Veterinary Internal Me-
dicine (Small Animal Internal Medicine) des del 2014 i l’Euro-
pean College of Veterinary Internal Medicine-Companion Ani-
mals (Internal Medicine) des del 2017, és supervisor d’ins-
tal·lacions nuclears des del 2017.

16



ccttiivvaa  aa  CCaattaalluunnyyaa  ii  eell  sseeggoonn  aa  ttoottaa  EEssppaannyyaa,,  ii  qquuee  rreessooll  aaqquueessttaa  mmaallaallttiiaa  eenn  uunn  9955%%

Radioactiu per a l’hipertiroïdisme felí

17Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
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LLeess  mmiilllloorrss  ffoottooss  ddeell  ccoonnccuurrss  qquuee  oorrggaanniittzzaa  eell  CCoonn

La UdL acollirà l’exposici

Carmen López va participar al lliurament de premis del
concurs fotogràfic ‘La meva mascota’, que va tenir lloc
al COVB el 24 d’octubre i que va donar peu a l’expo-
sició itinerant per tota Catalunya que arribarà a Lleida
del 4 al 29 de març amb la Universitat de Lleida com
a escenari.
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya va re-
soldre el concurs, que va aplegar més de 500 obres en
aquesta cinquena edició i que s’organitza de forma
conjunta amb els col·legis de veterinaris de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona, tot plegat emmarcat dins
les campanyes de sensibilització per a una tinença res-
ponsable dels animals de companyia.
El jurat del concurs ha premiat com a fotografia més
bonica Noemí Prous, de Terrassa (el Vallès Occidental),
amb l’obra “Ulls que parlen un gran idioma”; i la fo-
tografia més original ha estat per a “Gotes”, de Mi-
guel Ángel Cuevas, de Sant Pere de Ribes (el Garraf). 
El jurat també ha adjudicat dos accèssits per a cadas-
cuna de les dues categories. Els accèssits a la fotogra-
fia més original han estat per a Beatriz Askanazy, de
Sant Cugat del Vallès (el Vallès Occidental), per l’obra
“Les nines”, i per a Òscar Lopera, de Sant Sadurní d’A-
noia (l’Alt Penedès), per “Descans al maleter”. Els ac-
cèssits a la fotografia més bonica han estat per a Gise-
la Palos, de Terrassa (el Vallès Occidental), per l’obra
“Reflex”; i per a Carla Camps, de Sabadell (el Vallès
Occidental), per “L’horitzó”.

18

GUANYADORA ORIGINAL
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oonnsseellll  eess  ppooddrraann  vveeuurree  aa  LLlleeiiddaa  ddeell  44  aall  2299  ddee  mmaarrçç

ció de ‘La meva mascota’
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GUANYADORA BONICA

Noemí Prous Gómez Miguel Ángel Cuevas Diarte

Passa a buscar el
calendari del 2019
per les oficines
del COVLL.
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CCaarrmmeenn  LLóóppeezz,,  JJoosseepp  TToorrrraa  ii  AAnnaa  BBaarrbbéé  vvaann  sseerr  eellss  rreepprreesseennttaannttss  eenn  uunnaa
ddiiaaddaa  qquuee  jjaa  ééss  ttoott  uunn  rreeffeerreenntt  ii  uunn  ppuunntt  ddee  ttrroobbaaddaa  ddeell  sseeccttoorr  ppoorrccíí

El Col·legi de Veterinaris de Lleida va ser present, un any
més, a la gala de lliurament dels premis Porc d’Or, que en-
guany arribaven a la seva 25a edició. El COVLL va estar re-
presentat per Carmen López, Josep Torra i Ana Barbé en
un acte que es va celebrar a Lleida el passat 23 de novem-
bre i al qual hi van assistir un miler de professionals del sec-
tor porcí i representants de diferents institucions, com ara
Fernando Miranda (MAPA), Teresa Jordà (Generalitat) i Fè-
lix Larrosa (alcalde de Lleida), entre d’altres.
Com és tradicional, la vetllada va ser un punt de trobada
del sector porcí, amb presència de productors, tècnics i ve-
terinaris, així com de representants de l'administració i de
les principals associacions sectorials, que van respondre a
la crida de l'entitat organitzadora, l'Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Es van repartir un to-
tal de 49 guardons a 43 explotacions de porcí de set co-
munitats autònomes i quinze províncies com a reconeixe-
ment a la seva tasca i esforç diari.
Les explotacions de porcí, i en concret els ramaders, van
ser els veritables protagonistes de la nit. El Porc d'Or de
Diamant, lliurat a l'explotació considerada com la millor
en termes generals, va anar a parar a Osca, en concret a
la granja Peculo-Agropecuaria del Isábena, de l'empresa
Mazana Piensos Compuestos, situada en Capella.
Un altre dels guardons especials van ser per a l'explotació
més valorada per les seves característiques en matèria de
Sanitat, Benestar Animal i Medi Ambient, un premi que va
recaure en la pontevedresa Granja Sueiro, de Nudesa, a
Agolada.

La granja Can Ballau, a Corts (Girona), de l'empresa Can
Ballau SCP (Pinsos Sant Antoni), va rebre el guardó a la
Màxima Productivitat per arribar a la xifra rècord de 38,97
garrins deslletats per truja i any.
En termes d'innovació, es va premiar Explotaciones Pelli-
cer Sorolla S.L. amb el Porc d'Or Zoetis a la Innovació pel
seu nou projecte dirigit a reduir les baixes per aixafament
en la maternitat porcina mitjançant l'ús d'un sistema d'ai-
re comprimit per dissuadir els garrins de situar-se sota de
la seva mare quan aquesta s'aixeca.
Per primera vegada en la història dels premis, Aragó i Ca-
talunya van empatar en la classificació de comunitats au-
tònomes premiades, amb tretze guardons. Dels tretze pre-
mis de Catalunya, vuit van ser per a Barcelona, tres per Gi-
rona i dos per a Lleida (set ors, tres plates i tres bronzes).

El COVLL, present a la 25a edició dels premis Porc d’Or



Una representació de la junta del Col·legi de Veteri-
naris de Lleida, formada per la presidenta, Carmen
López, i la tresorera, Teresa Milà, es va reunir el pas-
sat 22 d’octubre amb Divina Farreny, la nova gerent
de la Regió Sanitària Lleida i de la Regió Sanitària Alt
Pirineu i Aran. 

La trobada va servir per parlar de l’actualitat del sector
i donar a conèixer, de primera mà, el treball i projectes
del COVLL a la nova dirigent, la qual va oferir tota la
seva col·laboració. Les dues parts van acordar seguir
en contacte i seguir fent trobades per tal de dur a ter-
me col·laboracions en alguns projectes o campanyes. 

CCaarrmmeenn  LLóóppeezz  ii  TTeerreessaa  MMiillàà  eess  vvaann  rreeuunniirr  aammbb  DDiivviinnaa  FFaarrrreennyy

Visita a la nova gerent de la Regió Sanitària
Lleida i de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran

Durant aquest 2019, el Col·legi de Veterinaris de Lleida
segueix tenint un conveni de col·laboració amb el Parking
Euroforum Mutuapark (carrer Lluís Companys, número
1), just davant de la font de plaça Catalunya de Lleida. 
Del conveni se’n poden gaudir els col·legiats quan vagin
a les oficines del COVLL per fer alguna gestió, ja que dis-
posen de mitja hora de pàrquing gratuïta.
En deixar el cotxe, han de recollir el tiquet que expedeix
la màquina del pàrquing, i a les oficines es lliurarà un al-
tre tiquet gratuït per valor de 30 minuts que els servirà
per pagar. 
També hi ha pàrquing gratuït quan es realitzen jornades
a la sala d‘actes del Col·legi, i en aquest cas s’entreguen
els tiquets necessaris per cobrir tota l’estona que dura la
jornada. Al mateix col·legi es poden resoldre els dubtes
que es puguin tenir al respecte.

Pàrquing gratuït per fer gestions i per assistir a les jornades del Col·legi
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Sessions per ‘Oposicions per
a Veterinaris’ al Col·legi 

El COVLL acull aquests mesos les clas-
ses de preparació de les oposicions
existents per a veterinaris durant el pe-
ríode 2018-2020 i que sumen més de
1.000 places. Després d’una reunió in-
formativa celebrada el passat 25 d’oc-
tubre a la sala d’actes del COVLL, amb
la presència del coordinador dels cur-
sos, Eduard Vijil, i de la presidenta del
Col·legi, Carmen López, es va aconse-
guir el quòrum necessari per formar un
grup per poder començar el curs, que
també se celebra a altres col·legis pro-
fessionals de la resta de l’Estat.

La conocida como ‘receta inversa’ es una mala prác-
tica en la dispensación de medicamentos que consis-
te en que el ganadero solicita los medicamentos a la
comercial sin disponer de la debida receta, la cual es
elaborada por la propia comercial y posteriormente fir-
mada por un veterinario.
El programa nacional de control de la prescripción y
dispensación de medicamentos veterinarios ha detec-
tado este problema, y así se recoge en la primera con-
clusión del informe de 2017, que dice textualmente:
“Actualmente, el principal riesgo del uso inadecuado
del medicamento veterinario es su dispensación sin la
necesaria prescripción veterinaria previa, ligada al co-
nocimiento directo de la situación sanitaria de las ex-
plotaciones y de sus animales”(1). 
Con la implantación de los sistemas de receta electró-
nica corremos el riesgo de que se fomenten este tipo
de malas prácticas, involucrando en ellas a los veteri-
nario clínicos, que hasta ahora estaban fuera de estas
prácticas. Es una vergüenza, y de dudosa legalidad,
que nos prestemos a dejar nuestras claves de pres-
cripción a las comerciales, dejando la decisión de los
tratamientos en manos de los ganaderos y las comer-
ciales, asumiendo nosotros las responsabilidades que
conlleva la firma de la receta, realizando un acto equi-
valente a dejar nuestro talonario de recetas en blanco
pero firmado y sellado en la comercial. 
Después no nos quejemos del estatus del veterinario
clínico y de que somos los últimos ‘monos’ cuando la
legislación nos coloca con el diagnóstico en el princi-
pio del proceso de prescripción, y nosotros pasando
de las normas nos colocamos los últimos. ¿Cómo nos

van a respetar si no defendemos nuestras competen-
cias e intereses? ¡Estamos malbaratando el ejercicio
profesional a costa además de cometer ilegalidades!
Para no entrar en este ‘juego de la receta inversa’, creo
que es importante que tengamos algunos puntos cla-
ros:
- La expedición de recetas por parte de una comercial
para su posterior firma va en contra de la garantía de
independencia entre la prescripción y la dispensación,
contemplada en el artículo 4 del RDL 1/15 TR de la
ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios. Las infracciones a este artículo
se califican como graves, con sanciones mínimas de
30.000 euros.
- Este artículo 4 también estipula que el veterinario
prescriptor no puede recibir incentivos o bonificacio-
nes por parte de las entidades dispensadoras.
- Está prohibido hacer una prescripción sin hacer un
examen previo del paciente o conocer la situación sa-
nitaria de la explotación.
- El veterinario clínico tiene la obligación de propor-
cionar al ganadero las recetas que sean necesarias pa-
ra el tratamiento de los animales y es el único que
puede realizarlas.
- Los Colegios Profesionales y la autoridad compe-
tente, si de verdad están interesados en el buen uso
de los medicamentos, deben impedir estas malas prác-
ticas aplicando la normativa vigente con el rigor ne-
cesario.
(1) https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sa-
nidad-animal-higiene-ganadera/6_ia2017medica-
mentosveterinarios_tcm30-441560.pdf

CARTA OBERTA
LLaa  ‘‘rreecceettaa  iinnvveerrssaa’’,,  uunnaa  vveerrggüüeennzzaa  ppaarraa  llaa  pprrooffeessiióónn

Por LLuuiiss  MMiigguueell  CCeebbrriiáánn
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El COVLL, present a la Conferència Veterinària i Benestar Animal de Saragossa

L'Edifici Paranimf de la Universidad de Zaragoza va acollir els dies 16 i 17 del passat mes de novembre la segona edi-
ció de la Conferència Veterinària i Benestar Animal que organitzava el Consejo i, en aquesta ocasió, el Colegio de
Veterinarios de Zaragoza. El Col·legi de Lleida hi va ser representat per dos membres de la seva junta, Carmen Ló-
pez i Teresa Milà. D’altra banda, en la seva voluntat de facilitar la formació, el Col·legi va oferir cinc beques, entre
els seus col·legiats, per prendre part en la conferència.

Nou curs online del COVLL
i Grup Asís 

El Col·legi i el Grup Asís van oferir de
nou un altre un seminari en línia in-
tegrat del programa de formació con-
tinuada on es podien inscriure 100
col·legiats de forma gratuïta subven-
cionats. Un dels últims va ser al mes
de novembre i el tema que es va trac-
tar va ser el de radiologia toràcica en
gossos i gats. 

Una beca per als col·legiats pel
X Congrés AVEEC del 26 i 27
d’octubre 

Els dies 26 i 27 d’octubre es va ce-
lebrar la desena edició del Congrés
de l’Associació de Veterinaris Espe-
cialistes en Èquids de Catalunya
(AVEEC) i, com sempre, el Col·legi
tenia una beca a disposició d’un dels
seus col·legiats. El congrés es va re-
alitzar a la Masia de Can Ametller.

DDEEFFUUNNCCIIÓÓ  DDEE  JJOOSSEEPP  CCOOSS  GGEENNÉÉ

Josep Cos Gené va néixer a Castellnou de Seana el 3 de novembre de 1929 i es va
llicenciar el 1955 a Saragossa. Es va col·legiar l’any 1956 per treballar a la Coopera-
tiva provincial d’Avi-Cuni-Apicultura de Lleida (Copaga). El seu treball professional
va estar sempre vinculat a l’activitat de l’avicultura, principalment en el sector em-
presarial. Va ser un dels pioners a Espanya de l'avicultura moderna. En el 50è Con-
grés Internacional Científic d'Avicultura WPSA celebrat a Lleida l’any 2013, va rebre
un reconeixement per la seva trajectòria en el sector. L’any 1964 va crear una em-
presa d'explotació avícola, Granja Cos, que va desenvolupar i la qual en els anys se-
tanta i inicis dels vuitanta del segle passat, es va convertir en la companyia líder del mercat espanyol de pro-
ducció i comercialització d'ocells de caça, tant per al mercat d'alimentació com per a activitat cinegètica. Va
ser vocal de la Secció Social del Col·legi del 1978 al 1980. Va traspassar a Lleida el 17 de desembre de 2018.
La Junta Directiva del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida lamenta tan sentida pèrdua i trasllada a tota la
seva família i companys el més sincer condol.

IN MEMORIAM

Descomptes per al ‘Trencanous’
del Ballet de Moscú a la Llotja 

El Ballet de Moscou va tornar a Llei-
da amb un títol clàssic de la dansa: ‘El
Trencanous’. Després de la bona res-
posta dels col·legiats en la promoció
de l’anterior gira, el COVLL va tornar
a oferir preus especials per als seus
col·legiats per a l’obra, que es va re-
presentar al Palau de Congressos de
la Llotja el 14 de novembre.
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