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Compromís amb la formació
El Col·legi aposta per l’aprenentatge continuat, organitzant jornades de diversos àmbits,
oferint seminaris on-line, lliurant beques i col·laborant en cursos i xerrades formatives

Aprenentatge permanent
El concepte del professional de la veterinària del segle XXI té poca cosa a veure amb el de fa unes dècades.
Avui dia, no es pot concebre la figura d’un veterinari que no estigui en procés permanent d’aprenentatge, sotmès a l’actualització i millora dels seus coneixements i habilitats, i sempre atent a allò que l’evolució científica
i tecnològica dicten, així com a les necessitats que es generen, i que també són canviants.
És per això que, des del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida hem fet, des de fa uns anys, una aposta decidida per la formació continuada com a mitjà per respondre a aquesta concepció actual del professional de veterinària.
Així, durant el segon trimestre de l’any hem organitzat i acollit sis jornades al Col·legi, algunes d’elles en col·laboració amb entitats i empreses privades externes, d’altres en cooperació amb el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Els continguts d’aquestes jornades han estat força variats, amb temàtiques com ara els petits animals de companyia, la bioseguretat, el porcí o el boví, entre d’altres, però sempre amb el denominador en comú de posar
en valor la formació continuada com a eina fonamental de la nostra tasca.
És aquesta la línia que ens hem imposat i la que seguirem mantenint en el futur, i en aquest
sentit aprofito l’avinentesa per recordar que el proper 25 de setembre oferirem una nova jornada en el marc de Fira Lleida que estarà dedicada al Benestar animal al sacrifici d’aus.
Al marge de les jornades que hem organitzat en els darrers mesos, també hem ofert esmorzars formatius, hem col·laborat en xerrades, conferències, taules rodones i seminaris, alguns
d’ells on-line, i sempre ho hem fet amb la mirada posada en la formació dels nostres col·legiats.
Tampoc cal oblidar que, des del COVLL, hem atorgat diferents beques, una en Màster en Sanitat i Producció Porcina i l’altra per al VII Congrés AVEEC (Associació de Veterinaris Especialistes en Èquids de Catalunya), dos aportacions que, dins les nostres possibilitats, fan palès el nostre compromís amb aquesta vocació formativa.
Deixant a banda aquest fil conductor que ens ha marcat el camí en el passat recent i que continuarà fent-ho en el futur, el Col·legi de Veterinaris de Lleida ha seguit col·laborant en altres
àmbits, com poden ser la concessió del Premi al Llibre Agrari, en el que aquest any tindrem
la presidència del jurat.
També hem donant suport al concurs de fotografia “La Meva Mascota”, que en la seva primera edició va ser tot un èxit i que estem segurs que en el futur continuarà creixent.
Una intensa activitat, doncs, al darrere, però sobretot noves perspectives de cara al futur, motiu pel qual us desitgem que recupereu forces durant les vacances per encarar amb més ganes encara la vostra feina i la vostra formació.
També vull destacar la importància de la conferència One Health, que es va celebrar a Madrid el passat més de maig amb l’organització de les agrupacions col·legials mèdiques i veterinàries i on es van posar en relleu les interaccions en matèria de salut entre les persones i els
animals i els problemes que es generen quan no es té en compte la globalitat de les patologies. En aquesta línia, tenim un important repte com a professionals, que és el pla contra les
resistències antibiòtiques, en el que ja s’està treballant i en el que ens haurem d’implicar en
els propers anys.
Carmen López Burillo, Presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
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El Col·legi celebra la seva Assemblea
General Ordinària
Es va celebrar el passat 28 de maig i es va aprovar la liquidació del
Pressupost d’Ingressos i Despeses de l’any 2014

Durant l’assemblea es va aprovar també l’acta
de la sessió de l’11 de desembre del 2014
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Sessió sobre novetats en medicamen
La jornada va ser organitzada per Zoetis i la xerrada va an

Durant la sessió es va dur a terme la presentació d’Apoquel, un innovador medicament ideal per al tractament d’aquests problemes

El 19 de maig, el Col·legi de Veterinaris de Lleida va acollir una jornada de Zoetis en la que es va dur a terme la
presentació d’Apoquel, un innovador medicament pel tractament del “prurito canino”.
La jornada va començar amb una petita introducció que
va anar a càrrec del gerent de zona de Zoetis, Ramon Cujó, que va donar pas a una xerrada més extensa sobre el
producte a càrrec de la tècnic regional de Zoetis, Raquel
Gutiérrez. Al final de l’acte es va servir un àpat fred per a
tots els assistents.
Aquest medicament està fet a base d’oclacitinib, que gràcies al seu mecanisme d’acció exclusiu suposa una revolució en el tractament del “prurito canino”. A diferència d’altres tractaments, consistents en fàrmacs de múltiples efectes, Apoquel es presenta com un innovador mecanisme
d’acció que permet tractar específicament la font de la picor i la inflamació amb que cursen les dermatopaties al·lèrgiques.
Aquest fàrmac inhibeix la funció de diverses citoquines que
depenen de l’activitat del sistema enzimàtic, les quals intervenen en l’aparició d’efectes al·lèrgics, pruriginosos i pro
inflamatoris. Amb la inhibició d’aquestes citoquines, Apoquel aconsegueix aturar el cicle de picor i inflamació que
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caracteritza les al·lèrgies cutànies, proporcionant un alleugeriment ràpid i durador de la picor i una millora de les lesions cutànies.
APOQUEL és un fàrmac desenvolupat específicament per
Zoetis per interrompre amb rapidesa, seguretat -tant a curt
com a llarg termini- i de forma prolongada, el cicle i les inflamacions vinculades a les dermatopaties al·lèrgiques en
gossos.

ents per combatre el “prurito canino”
anar a càrrec de la seva tècnic regional, Raquel Gutiérrez
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El COVLL, present al desè aniversari del Máster
en Sanidad y Producción Porcina
Lliura la beca a Joaquín Miguel Escuder, mentre que el col·legiat Lluís Fabà
rep el premi Boehringer al millor projecte en recerca

La Universidad de Zaragoza va ser l’escenari de la jornada
El Col·legi de Veterinaris va ser present, el passat 21 d’abril, als actes del desè aniversari del Máster en Sanidad y
Producción Porcina impartit per la Universidad de Lleida
(UdL), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la
Universidad de Zaragoza (Unizar) i la Universidad Complutense de Madrid (UCM), i que es va celebrar a l’Aula
Magna del paranimf de la Universidad de Zaragoza.
L’acte va incloure el lliurament dels premis corresponents
a l’edició 2013/14 i a les beques de l'edició 2014/15, en
què la beca del Col·legi de Veterinaris de Lleida va ser atorgada de mans de Carmina Nogareda a Joaquín Miguel Escuder, mentre que un dels nostres col·legiats, Lluís Fabà,
va rebre el premi Boehringer Ingelheim al millor projecte
final de màster en recerca.
En el Màster en Sanitat i Producció Porcina hi col·laboren
nombroses empreses i institucions gràcies a les quals, any
rere any, ha estat possible aconseguir un èxit acadèmic i
professional excepcional.
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Carmina Nogareda va lliurar a Joaquín
Miguel Escuder la beca del COVLL

Lluís Fabà, premi Boehringer Ingelheim

El COVLL posa en valor l
David García Páez, farmacèutic i responsable tècn

La xerrada va deixar clar que la bioseguretat de les explotacions no és una despesa, sinó una inversió rendible
El Col·legi de Veterinaris de Lleida va acolir, el dimarts 19
de maig, una jornada PATT que portava per títol “Bioseguretat en porcí. Una revisió senzilla i visual”. La xerrada
va ser impartida per David García Páez, farmacèutic i responsable tècnic i de qualitat de Bioplagen.
Des que la seguretat en alimentació és una qüestió de responsabilitat de tot participant de la cadena alimentària, la
bioseguretat ha esdevingut el punt clau de tot allò relacionat amb la producció ramadera i porcina destinada a
l’alimentació humana.
És per això que la bioseguretat com a tal engloba un conjunt de mesures la funció de les quals és disminuir, eliminar i evitar l’entrada, propagació i sortida d’agents patògens d’una explotació ramadera, en aquest cas, porcina.
Segons va explicar David García Páez, cada explotació ha
de tenir el compromís, pel seu propi interès i per la seva
bioseguretat, de dissenyar i executar el seu propi protocol,
que ha de ser específic i continu.
En aquest sentit, García Páez va precisar que s’han de te-
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nir en compte diferents factors, cap més important que un
altre, a l’hora de planificar un protocol eficaç de bioseguretat: instal·lacions, neteja+desinfecció, control de plagues
(rates, mosques, aus, etc.), aigua i aliment, gestió de purins, control de visites, formació contínua del personal i sobretot mentalització i traçabilitat.
En conseqüència, la bioseguretat no és una despesa, sinó
una inversió rendible i contínua que requereix no només
la seva aplicació, sinó la implicació de tot el personal participant de l’explotació.
La bioseguretat entesa com a tal ha d’ajudar a millorar la
profilaxi en matèria de malalties de les explotacions, no
només amb la vacunació dels animals de l’explotació, sinó “aplicant mesures per no mantenir animals sans en entorns malalts”. En la seva valoració final, García Páez va
reiterar que la bioseguretat de les explotacions és la garantia de la sanitat animal i l’eina més econòmica per mantenir-la, motiu pel qual va oferir una panoràmica de les
principals estratègies a seguir.

la bioseguretat en porcí
cnic i de qualitat de Bioplagen, va oferir la jornada
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Sessió sobre present i futur de les
Veterinaris especialistes en remugants es van reunir el passat 9 de juny al Co
Més de 30 veterinaris especialistes en remugants de Catalunya i Aragó es van reunir el passat 9 de juny al Col·legi de Veterinaris de Lleida en la jornada “Present i futur de
les tecnologies aplicades al diagnòstic veterinari”, organitzada per Zoetis.
La reunió, centrada en la Malaltia Respiratòria Bovina
(MRB), va comptar amb la presència com a ponents de
dos experts en el sector: Francisco García Marín, de la Universitat de Lleó, i Javier Blanco, de la Universitat Complutense de Madrid. El primer va parlar sobre “Pneumònies
en boví”, i el segon ho va fer sobre “L’ecografia pulmonar
com a mètode diagnòstic i pronòstic de patologies respiratòries” i sobre “Altres troballes de necròpsia habituals
en boví”.
Tots dos van reflectir la rellevància de la MRB, que implica pèrdues econòmiques i compromet el benestar dels animals, i van incidir en l’ús d’eines de diagnòstic, com ara

l’ecografia i els programes informàtics, per aconseguir el
diagnòstic encertat. De fet, avui dia hi ha diferents instruments i aplicacions que ajuden el professional en el seu
treball diari per al correcte diagnòstic clínic.
En aquest sentit, va intervenir en la jornada José María San
Miguel, tècnic veterinari especialista nacional de remugants
de Zoetis, que va mostrar als assistents l’eina de diagnòstic que Zoetis posa a disposició dels veterinaris. Es tracta
d’una aplicació (App) en línia de diagnòstic per imatge en
necròpsia per a bestiar boví i oví recolzada per tècnics de
gran experiència en el diagnòstic anatomopatològic. San
Miguel va explicar com, a través de l’enviament d’una sèrie de fotografies reglades i una breu anamnesi, els professionals reben un informe de diagnòstic amb la resolució del cas plantejat. Per accedir a aquesta aplicació, només cal posar-se en contacte amb el delegat de Zoetis de
cada zona.

La jornada va comptar amb la participació de més d’una trentena de veterinaris especialistes en remugants
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s eines de diagnòstic en remugants
Col·legi en una jornada organitzada per Zoetis que incloïa diferents xerrades

Francisco García Marín, Javier Blanco i José María San Miguel van ser alguns dels ponents de la sessió
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Jornada d’anàlisi dels problemes
ortopèdics i de les teràpies més
indicades per solucionar-los
Josep de la Fuente, de l’Hospital Veterinari de Catalunya, va impartir
la xerrada, organitzada per Pharmadiet-OPKO Health
El Col·legi va acollir el 27 de maig una jornada que va tractar sobre el tema “Opcions en la teràpia de problemes ortopèdics: Casos clínics”. La xerrada va ser impartida per Josep de la Fuente (DVM, PhD), de l’Hospital Veterinari de
Catalunya, professor associat de la UAB i acreditat en Ortopèdia per AVEPA.
El programa complet de la jornada incloïa aspectes com ara
implants d’or, factors de creixement, plaques de bloqueig,
radioscòpia, radiografia de distracció, trencament del LLCA,
tècniques extracapsulars i TTA o CTWO, entre d’altres. La
xerrada estava organitzada per Pharmadiet-OPKO Health.
De la Fuente va explicar que existeixen multitud de teràpies
que van encaminades a resoldre els diferents tipus de problemes ortopèdics que ens trobem habitualment en la clínica diària. Aquestes patologies ortopèdiques poden anar des
de la presència d’artrosi, problemes de lesions lligamentoses o bé de lesions tendinoses, fractures amb una mala cicatrització òssia, problemes de mal desenvolupament articular durant el període de creixement (displàsies), etc.
Dins d’aquestes teràpies, ens trobem amb els implants d’or,
que són petits filaments d’or de 24 quirats que es col·loquen
a la zona periarticular afectada d’artrosi amb la finalitat de
disminuir la inflamació de la zona i, conseqüentment, disminuir el dolor. Els factors de creixement consisteixen en
inocular plasma antòleg convenientment tractat, amb la finalitat de reparar lesions d’esquinçaments de tendons. Les
proteïnes morfogenètiques òssies (BMP) s’utilitzen per tractar fractures amb problemes de cicatrització, mentre que la
radiografia de distracció i la simfisiodesi púbica juvenil serveixen per diagnosticar i tractar la displàsia de maluc a les
15-16 setmanes d’edat. La pròtesi de maluc s’usa per tractar l’artrosi greu de l’articulació coxofemoral.
Dins de les patologies ortopèdiques, una de les més freqüents és el trencament del lligament creuat anterior. La resolució d’aquesta lesió pot tenir dos tipus ben diferenciats
de tractament: una consisteix en reparar el lligament trencat, i l’altra en fer una osteotomia correctiva de la tíbia amb
la finalitat d’anular funció del lligament creuat anterior.
Les tècniques de reparació del lligament creuat consisteixen
en col·locar una pròtesi de lligament, ja sigui per dintre de
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l’articulació (tècniques dels punts isomètrics) o bé per fora
de l’articulació (tècniques extracapsulars).
L’altre grup de tècniques utilitzades en el trencament del lligament creuat anterior són aquelles que, mitjançant osteotomies correctives de la tíbia, aconsegueixen eliminar la funció d’aquest lligament. Aquestes tècniques son la CTWO
(Cranial Tibial Wedge Osteotomy), la TPLO (Tibial Plateau
Leveling Osteotomy) i la TTA (Tibial Tuberosity Advencement).

De la Fuente va explicar que hi ha multitud de teràpies

Al llarg de la
jornada es
van tractar
temes molt
variats
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Segalés parla sobre la necròpsia del porc i la
importància en el diagnòstic de malalties
La jornada es va centrar en el fet que els diagnòstics necessiten ser ràpids i eficaços per tal de garantir la sanitat, el benestar animal i l’ús racional d’antibiòtics
El Col·legi de Veterinaris de Lleida
va ser l’escenari, el passat 7 de
maig, d’una nova jornada inclosa
dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica sobre porcí.
Aquesta jornada duia per títol “La
necròpsia del porc i la seva importància en el diagnòstic de malalties”, i va ser impartida per Joaquim Segalés, director del Centre
de Recerca en Sanitat Animal
(CReSA).
La xerrada es va centrar en el fet
que els diagnòstics a les explotacions de porcí necessiten ser ràpids i eficaços per tal de garantir El director del Cenla sanitat, el benestar animal i l’ús tre de Recerca en
racional d’antibiòtics. Durant la Sanitat Animal
xerrada es va explicar que la con- (CReSA) va ser l’enfirmació sempre es pot fer mitjan- carregat d’impartir
çant l’analítica laboratorial, però la xerrada el passat
les lesions de necròpsia ens poden 7 de maig
ajudar molt a l’hora de prendre
decisions immediates i amb garanties, per això l’actualització de les lesions de necròpsia i la correcta interpretació
dels signes ens poden ser de molta ajuda a la clínica diària.
La presentació de la jornada va anar a càrrec de Carmen
López, presidenta del COVLL, i al final es va servir un àpat
fred per a tots els assistents.

16

Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida

El seminari sobre leishmaniosi canina
Xavier Roura va ser l’encarregat d’impartir una xerrada en la que

La jornada, organitzada per
Ecuphar-Esteve Veterinària,
va comptar amb una gran
assistència
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a omple de gom a gom la sala d’actes
ue va exposar la seva visió de l’ús de la domperidona (Leisguard)
La seu del Col·legi de Veterinaris de Lleida es va omplir de
gom a gom el passat 15 de juny amb la celebració d’un
seminari sobre leishmaniosi canina que va ser impartit pel
doctor Xavier Roura. La jornada portava per títol “Actualización del uso de leisguard en la prevención y el tratamiento de la leishmaniosis canina”. La sessió estava organitzada per Ecuphar-Esteve Veterinària.
Durant el segon trimestre del 2015, el doctor Xavier Roura, expert en medicina interna i malalties vectorials, ha impartit un total de 14 seminaris a Espanya i Portugal, on exposa la seva visió de l’ús de la domperidona (Leisguard)
en la prevenció i tractament de la leishmaniosi canina, i un
d’ells va ser el que va protagonitzar al COVLL.
La seva visió totalment clínica i l’aportació de noves idees
i protocols en el maneig de la complexa malaltia fan que
hagin estat unes ponències molt ben acceptades pel
col·lectiu veterinari.

Llicenciat en veterinària per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), Xavier Roura és doctor en medicina veterinària per la mateixa Universitat amb la tesi “Estudi comparatiu de l’aplicació de la Polymerase Chain Reaction en
el diagnòstic de la leishmaniosi canina” (1999). Diplomat
de l’European College of Veterinary Internal Medicine (especialitat en petits animals), des de l’any 1990 treballa en
el servei de medicina interna de l’Hospital Clínic Veterinari de la UAB.
Ha estat veterinari visitant de la Facultat de Veterinària
d’Ohio State, North Carolina State i de l’Animal Medical
Center de New York. A més, ha presentat ponències i conferències en congressos i seminaris nacionals i internacionals, i ha publicat articles tant en mitjants d’abast nacional com internacional. El seus treballs de recerca se centren en la medicina interna i en les malalties infeccioses
dels gossos i els gats.
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El col·legiat Xavier Benito, un dels afortunats en
el sorteig de les beques de la Fundació AMA
La dotació és de 1.000 euros
per tal d’ajudar els nous
llicenciats/graduats en la
preparació dels cursos
de postgrau

Beca del Col·legi de Lleida per a les
jornades de AVAFES
El nostre company col·legiat Xavier Benito Seuma ha estat
un dels afortunats en el sorteig de les beques de la Fundación AMA (Agrupación Mutual Aseguradora), valorades
en 1.000 euros.
Aquestes beques s’emmarquen dins una promoció d’abast
estatal sota la denominació Becas de Postgrado Veterinarias Fundación AMA. La promoció té com a objectiu atorgar 11 beques per tal d’ajudar els nous llicenciats/graduats
en Veterinària en la preparació del postgrau. Aquestes beques es lliuraran per a la subvenció de cursos de postgrau,
màster, preparació d’oposicions, cursos de doctorat i altres
cursos de postgrau similars, impartits en centres docents
estatals o autonòmics. La quantia de cadascuna de les beques és d’un màxim de 1.000 euros, xifra que es dedicarà
íntegrament a despeses derivades de la docència.
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El Col·legi de Veterinaris de Lleida va oferir, mitjançant el Consell, una beca per tal
de participar en les jornades
organitzades per AVAFES
sobre “Rol del veterinari
en zoològics i centres de
recuperació”, que es van
celebrar els dies 7, 8 i 9
de març a la Facultat de
Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El COVLL va atorgar aquesta
inscripció gratuïta triant entre tots els
col·legiats del sector que ho van sol·licitar. En
aquesta cas, la beca var ser per a Sílvia Creus.

Jornada formativa per a auxiliars veterinaris
La sessió, organitzada per Royal Canin i Albet, es va fer el passat 18 de juny
El Col·legi de Veterinaris de Lleida va acollir el passat
18 de juny una jornada per a auxiliars veterinaris sobre nutrició, organitzada per Royal Canin i Albet.
Entre els temes que es van tractar, hi va haver el concepte de nutrició, famílies de nutrients i arguments, la
nutrició en gatets i cadells, la nutrició en gats i gossos
adults i la nutrició en gats i gossos geriàtrics. La ponència va anar a càrrec de Josep Merchan i Acedo, delegat veterinari de Royal Canin.

La nutrició va ser l’eix central d’una sessió
en què el ponent va ser Josep Merchan
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IN MEMORIAM
JOSEP MARIA SALORD SOLÉ
Va néixer el 9 d’octubre del 1954 a Balaguer i va estudiar a la Universitat de Saragossa, acabant la carrera el 1998, any en què es va col·legiar al Col·legi de Veterinaris de Lleida. Va treballar en diferents empreses i era el fill de Lluís Salord Comella, que havia estat president del COVLL.
La junta directiva del Col·legi trasllada a la família i amics el més sincer condol i lamenta profundament la seva pèrdua.

El COVLL torna a col·laborar amb el Premi del Llibre Agrari que es lliura a la Fira de Sant Miquel
El lliurament dels guardons de l’edició 44 del Premi del Llibre Agrari, dotat amb 6.000 euros, es realitzarà durant la
celebració de la 61a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel, que tindrà lloc a Lleida del 24 al 27 setembre del 2015.
El Col·legi de Veterinaris de Lleida és una de les entitats que forma part del jurat, assumint, aquest any i de forma
rotatòria, la presidència.
Dos nous seminaris on-line amb places gratuïtes per a col·legiats
El Col·legi de Veterinaris de Lleida, mitjançant el Grup Asís, va tornar a organitzar, durant el segon trimestre de l’any,
dos nous seminaris on-line on s’oferia inscripció gratuïta als 100 primers col·legiats que la tramitessin. El primer dels
seminaris es va fer el 6 de maig sota el títol “Un día en una consulta de oncología: ¿Cómo enfocamos estos casos?”.
El segon es va dur a terme el 16 de juny i va tractar sobre el tema “Colapso traqueal en el perro, ¿por qué tosen?
¿Y por qué siguen tosiendo?”.
Rosa Maria Giralt publica el llibre “Femení Plural”
Rosa M. Giralt Navarro, esposa del col·legiat Quintí Camprubí, ha publicat el llibre Femení plural, que ha escrit juntament amb Mireia González Antó.
L’obra, amb pròleg de Miquel Molina i fotos de Josep Barbero, ha estat editada per Pagès Editors i recull en forma
d’entrevista les trajectòries vitals de diferents dones que
han emigrat des dels seus punts d’origen fins arribar a instal·lar-se entre nosaltres.

Segona edició del Concurs de Fotografia
“La Meva Mascota”
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, amb
els quatre col·legis catalans, entre ells el de Lleida, van
posar en marxa la segona edició del Concurs de Fotografia “La Meva Mascota”. Es tracta d’un concurs
obert a tothom amb premi per a dos categories: la foto més original i la més bonica. Pròximament es donaran a conèixer els guanyadors.
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Jornada de divulgació de la veterinària al Col·legi Mater Salvatoris de Lleida
El Col·legi de Veterinaris, mitjançant la veterinària Isabel Gil, va realitzar una nova jornada de premoció de
la nostra professió entre els més petits. En aquest cas, l’activitat es va realitzar al Col·legi Mater Salvatoris
de Lleida, on es van explicar als més petits, de forma divertida, els conceptes bàsics sobre la veterinària i de
la tinença responsable dels animals.
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