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Descobrint
el CREBA
El COVLL va organitzar una visita guiada al Centre de Recerca Experimental
Biomèdica Aplicada de Torrelameu adreçada als veterinaris

Un any d’intensa formació
El COVLL tanca el 2019 amb un altre trimestre en
què ha acollit vàries jornades de diferents àmbits

Renovació del compromís de
col·laboració amb l’IRB Lleida

Les millors fotos de mascotes de Catalunya
s’exposaran a Lleida al febrer

Un bon any
Quan es tanca un any, és un bon moment per fer balanç de com han estat aquests darrers dotze mesos.
Una vegada més, des de la junta del Col·legi de Lleida ens vam proposar oferir als col·legiats diverses activitats que els fessin sentir part del col·lectiu. Així, enguany hem dut a terme una aposta decidida per la formació que s’ha materialitzat en diverses jornades presencials i online. Cal ressaltar que aquestes jornades han comptat amb una elevada participació i assistència, un fet que
és d’agrair, perquè ja sabem que el temps és molt valuós. D’entre totes aquestes sessions, volem
destacar, per exemple, el curs sobre el maltractament animal, perquè és un camí que els veterinaris hem de liderar des del coneixement i la ciència.
També hem continuat amb la col·laboració en diferents congressos que s’han realitzat a Lleida,
com ara Porciforum o ISAG2019, que ens van permetre oferir beques als veterinaris. De la mateixa manera, s’han concedit d’altres beques per a diverses formacions, com ara el
Màster de porcí de la UdL, al congrés AVEEC, etc.
D’altra banda, i com ja és tradició, vam poder gaudir del sopar de Sant Francesc, una
vetllada que, com sempre, va comptar amb una gran participació de professionals.
Altres activitats destacades van ser, per exemple, que per primera vegada vam participar en una acció per promoure la salut, com va ser el repte solidari amb l’aplicatiu O10K, que va assolir la xifra d’un milió de passes, i també vam poder col·laborar
amb les colònies d’estiu de l’Associació Espanyola Contra el Càncer a Lleida, que cada any es fan a Salardú i que, en aquesta edició, van comptar amb la presència de
dos gossos de teràpia que van acompanyar els nens durant dos dies. També vam recuperar la passejada de gossos a la ciutat de Lleida, que va comptar amb l’assistència de diversos propietaris amb els seus animals per tal de donar una imatge cívica
de les mascotes.
A més, des del Col·legi hem reivindicat el paper sanitari de la nostra professió, un rol
que es va recordar una vegada més amb l’incident de listeriosi de l’estiu. També va
ser un fet rellevant la manifestació veterinària del mes de novembre, que ens ha de
fer reflexionar sobre la nostra professió.
Ara comença un nou any i, des del Col·legi de Lleida, volem seguir en aquesta línia,
buscant formació interessant i procurant oferir accions i activitats que facilitin l’actualització formativa dels companys i companyes, sense oblidar, a la vegada, fer sentir la nostra veu entre la societat per explicar la importància de la nostra professió i
posar-la en valor en totes les seves vessants.

Carmen López Burillo, Presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
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Les claus de la responsabilitat professional
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al del veterinari a les exportacions a Lleida
El Col·legi de Veterinaris va organitzar, el passat 20 de novembre, una jornada PATT sobre la responsabilitat professional del veterinari a les exportacions a Lleida.
L’objectiu de la xerrada va ser recordar la responsabilitat
del veterinari en un apartat força complex com és el de
les exportacions a tercers països, que moltes vegades requereixen acords per a cada producte i cada país.
Aquesta complexitat fa necessària una gran preparació i
coneixement de les responsabilitats dels veterinaris externs a les administracions, que sovint han d’acompanyar
i complementar la documentació oficial amb les seves
atestacions.
La conferència també va servir, doncs, per facilitar eines
als veterinaris que signen aquesta documentació i, a la vegada, per resoldre de primera mà els dubtes legals que es
presenten en el desenvolupament de les seves funcions.
Així, la xarrada es va articular en tres eixos. Al primer, Jo-

sé Luis Guarga, director de l’Àrea d’Agricultura i Pesca del
MAPA, va parlar sobre ‘Exportació a tercers països. Acords
sobre documentació. Els PIF’. A continuació va ser el torn
per a Belén Folgueras, cap de Secció d’Alimentació Animal del Servei d'Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera, que va tractar sobre ‘El DARP i l’exportació de productes destinats a l’alimentació animal i
SANDACH. Habilitació de veterinaris. RD 993/2014. Altres certificats’. Finalment, Miquel Molins, cap de Dependència de Sanitat i Política Social de la Subdelegació
del Govern en Lleida, va parlar sobre ‘Presentació Unitat
d’Exportació de Lleida’.
La sessió va comptar amb el suport del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a més de la presència del subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José
Crespín.
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L'EXPORTACIÓ A TERCERS PAÏSOS
José Luis Guarga Penella, director de l'Àrea d'Agricultura i Pesca de Catalunya (Delegación de Gobierno)
La globalització i les seves relacions amb la sanitat animal
i per tant amb la salut pública, constitueixen un tema d'interès mundial, especialment des del segle passat, on els
avenços en les comunicacions, l'increment en el comerç
internacional i els canvis estructurals a nivell mundial, han
afavorit l'aparició i la difusió de fenòmens sanitaris que representen riscos, reptes i oportunitats per a productors i
consumidors; per tant, també forts desafiaments per als
organismes de la salut, els professionals i les institucions
educatives.

L'exportació a tercers països d'animals
vius, productes d'origen animal, productes per a l'alimentació animal, medicaments veterinaris i productes zootècnics està regulada per la Llei 8/2003
de Sanitat Animal, en la qual es preveu
que aquests hauran de ser inspeccionats amb caràcter previ a la seva sortida del territori nacional i que les inspeccions o proves sanitàries necessàries podran iniciar-se en els mateixos
establiments de producció o en els PIF,
mitjançant la intervenció dels inspectors de sanitat animal dependents del
MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).
L'actual sistema de certificació està regulat mitjançant el RD
993/14, pel qual s'estableix el procediment i els requisits de
la certificació veterinària oficial per a l'exportació, mitjançant un procés de certificació denominat "en cascada", en
què l'inspector que emet el certificat d'exportació en fron-

tera es recolza en atestacions sanitàries emeses pels veterinaris oficials de les comunitats autònomes, en resultats de
laboratori i fins i tot en certificats de veterinaris col·legiats.
Els certificats sanitaris d'exportació compten amb requisits
de l'àmbit de la salut pública, altres del camp de la sanitat
animal i altres relatius a la traçabilitat i l'origen dels productes, sent alguns d'ells iguals o equivalents als de la legislació comunitària i altres diferents o més restrictius exigits pel tercer país importador.
Per exportar determinats productes a alguns països cal de
vegades que els establiments siguin
autoritzats per les autoritats competents del país importador. Per poder
obtenir l'autorització d'uns establiments per un país tercer, ha de ser proposat a les autoritats de la mateixa per
la Direcció General de Sanitat de la
Producció Primària del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), d'acord amb el procediment
establert en l'article 11 de Reial Decret
993/2014, pel qual s'estableixen el
procediment i els requisits de la certificació veterinària oficial per a l'exportació. Mitjançant aquest procediment
podrà sol·licitar que el seu establiment
sigui proposat a un tercer país per obtenir l'autorització per a l'exportació
d'aliments del mateix, sempre que
compleixi els requisits exigits pel país a
què vol exportar, el que serà verificat
pels Serveis Veterinaris Oficials.
Les condicions d'exportació des d'un
punt de vista sanitari es basen en
acords bilaterals, bé entre la UE i el tercer país (cas de Rússia), o bé entre cadascun dels EM i els tercers països. En
aquest segon supòsit, Espanya ha materialitzat i segueix negociant multitud
d'acords sanitaris bilaterals amb tercers països i amb diferents tipus de
productes/animals. Aquests acords bilaterals, quan excedeixen les condicions sanitàries de la Unió Europea, es
plasmen en un certificat específic d'exportació coneguts com a certificats
"ASE", acompanyats d'un número.
Per a la gestió i emissió de certificats sanitaris d'exportació,
així com per a la informació de mercats perquè els operadors puguin conèixer les exigències que els diferents tipus
de productes i animals vius tenen per ser exportats a tercers països, el MAPA disposa d'una eina informàtica anomenada CEXGAN.

Espanya ha
materialitzat i
segueix negociant
multitud d'acords
sanitaris bilaterals
amb tercers països
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Se celebra l’Assemblea General Ordinària de Col·legiats

El 12 de desembre, la sala de juntes va acollir l’Assemblea General Ordinària de Col·legiats a les 20.00 hores, en primera convocatòria, i a les 20.30 hores en segona.
Els punts de l’ordre del dia van ser, en primer lloc, la lectura i aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia
13 de juny de 2019. Després es va procedir a l’estudi i aprovació del Pressupost d’Ingressos i Despeses de
l’any 2020, abans de donar pas als precs i preguntes.

El COVLL manté l’aposta
pels webseminars
gratuïts
Mitjançat l’acord que té amb el Grup Asís
Biomedia, el Col·legi de Veterinaris ha seguit
oferint durant el darrer trimestre de l‘any diferents webseminaris amb places gratis per
als 100 primers col·legiats inscrits. L’últim que
es va celebrar va ser el 12 de desembre i portava per títol “Casos clínicos en cardiorrespiratorio, ¡resolviendo dudas!”.

Un centre 5
El Col·legi organitza un tour guiat al CREBA de Torrelameu per conèixer
de primera mà les seves instal·lacions i funcionament
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5 estrelles
Un grup de veterinaris van poder conèixer de primera mà
les instal·lacions i el funcionament del Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA) de Torrelameu, en una visita organitzada pel Col·legi que va tenir lloc el passat dia 25 d’octubre i que estava adreçada
de forma específica a professionals veterinaris.
Durant la visita, la directora tècnica, Dolores García Olmo, i la veterinària Sara Puy van mostrar al detall les instal·lacions i tot el material que hi ha, a més d’explicar els
diferents sistemes de treball i quines tasques es desenvolupen al CREBA durant l’any.
El CREBA, un centre pioner i de referència, està dedicat
a la recerca i la formació en l’àmbit de la Biomedicina.
Impulsat per la Diputació i l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, el CREBA va néixer com a resposta a la creixent demanda d’instal·lacions especialitzades i de qualitat per a la recerca translacional i la formació continuada dels professionals sanitaris.
Les seves instal·lacions disposen d’aules de docència i simulació, així com de tres quiròfans individuals equipats
amb tecnologia 3D i detecció de verd d’indocianina. Disposen també d’un espaiós quiròfan de formació amb capacitat per a cinc grups simultanis de cirurgia oberta o
de laparoscòpia. D’aquesta última especialitat, els visitants van poder fer pràctiques sota la guia dels responsables.
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La previsió sobre el complex respiratori boví,
eix de la PATT de la Seu d’Urgell
Pere Ordis, cap dels Serveis Tècnics i Màrqueting de Remugants de
Laboratoris Hipra, va oferir la xerrada

“Previsió sobre el complex respiratori boví. Què hi ha de
nou?” va ser el títol d’una jornada inclosa en el Pla Anual
de Transferència Tecnològica que es va celebrar el passat 14
de novembre a la Seu d’Urgell.
Pere Ordis, cap dels Serveis Tècnics i Màrqueting de Remugants de Laboratoris Hipra, va ser l’encarregat d’oferir
aquesta jornada, que va ser organitzada pel Col·legi de Veterinaris de Lleida i que formava part del Pla Anual de Transferència Tecnològica.
La xerrada va centrar la seva atenció en les tècniques de
com realitzar un diagnòstic d’una forma clínica, assistida pel
laboratori, en el tipus de mostres que s’han d’utilitzar per a
fer un diagnòstic i en la interpretació dels resultats. Durant
la sessió, també es van detallar aspectes relacionats amb la
revisió etiològica i patologia i alternatives en la prevenció.
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La hipertensió felina, al detall
La sessió, patrocinada per CEVA, va omplir de gom a gom la sala d’actes
El dia 14 de novembre la jornada sobre hipertensió felina
titulada ‘Una patologia molt més freqüent del que pensem’, impartida per Dolors Pérez Alenza, va omplir de gom
a gom la sala d’actes del COVLL.
Dolors Pérez és doctora en Veterinària (1994) per la Universitat Complutense de Madrid, catedràtica del Departament de Medicina i Cirurgia Animal de la Facultat de Veterinària de la UCM, directora de l'Hospital Clínic Veterinari Complutense (HCVC) de la UCM i responsable de la
Consulta d'Endocrinologia i Oncologia Mamària, dins del
Servei de Petits Animals de l'HCVC. És també secretària
de l'AVEPA (Associació de Veterinaris Espanyols Especialistes en Petits Animals) i Acreditada AVEPA en les especialitats de Medicina Interna i Oncologia. Pertany a l’EAEVE com a experta en ClinicalSciences.
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Sessió sobre la
gestió de clíniques
veterinàries
Jordi Calvo, amb el suport de
Zoetis i Centauro, va oferir la
xerrada “Indicadors clau del
rendiment. Diagnòstic precoç
dels mals de la meva clínica”
La seu del Col·legi va ser l’escenari, el 3 de desembre passat, de l’última jornada formativa de l’any amb el títol “Indicadors clau del rendiment. Diagnòstic precoç dels mals
de la meva clínica”.
La sessió va comptar amb l’organització de Zoetis i Centauro, i va ser impartida per Jordi Calvo, gerent de Blau,
que en el seu vessant d’expert en gestió de clíniques veterinàries va exposar alguna de les claus dels problemes i
peculiaritats que viuen dia a dia els centres, i quines poden ser algunes de les fórmules per fer front a aquestes
dificultats.
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Trobada de professionals veterinaris
de Clínica de Petits Animals
Es van repassar alguns dels temes d’actualitat que afecten el sector
El COVLL va acollir el passat 21 de novembre una reunió
de professionals veterinaris de Clínica de Petits Animals.
Al marge de resoldre els diversos dubtes que van plantejar alguns dels assistents, durant la trobada es va parlar de
temes com ara la Llei del medicament, prescripció veterinària i resistències antimicrobianes, cens i comunicació d’altes a l’ANICOM, compliment del reglament de clíniques
per part dels centres (hospitalitzacions, urgències...).
A continuació es van tocar temes com la importància del
consentiment informat i com aquest ens empara davant
una denúncia, el nombre creixent de denúncies a diversos
centres, el conveni de censos a nivell d’ajuntaments, i el
Brèxit i com aquest afectarà als desplaçaments d’animals.
També es va comunicar que la inspectora de clíniques tornarà a fer una ronda de visites als centres, a més de reforçar la comissió d’animals de companyia.

Les millors fotos de mascotes de Catalunya
tornaran a exposar-se a Lleida

Una àmplia mostra, incloses les vencedores i les finalistes,
es podrà veure durant el mes de febrer a la UdL
El passat 14 de novembre la Biblioteca de Vallcarca-Penitents de Barcelona va acollir el lliurament de premis de la
sisena edició del Concurs de Fotografia “La meva mascota”, que s’organitza sota la coordinació del Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya. L’acte va comptar amb
la presència de la presidenta del Col·legi de Veterinaris de
Lleida, Carmen López.
La convocatòria de 2019 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 la categoria “La més original”, els dos
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accèssits van ser per a Mercedes Milan i Anna Mulero,
mentre que Ferran Blasco Reig va ser el vencedor.
Pel que fa a la categoria “Més bonica” la foto escollida
com la millor va ser la presentada per Miquel Comalat,
mentre que Julio Blanco i Hortense Schaufelberger es van
endur els accèssits.
Com cada any, es farà una exposició itinerant amb una
àmplia selecció de les fotografies participants incloses les
vencedores i els accèssits. A Lleida la mostra es podrà
veure al rectorat de la Universitat de Lleida del 3 al 29
de febrer.

Un any més al costat de la recerca

El Col·legi renova el conveni amb l’Institut de Recerca Biomèdica
de Lleida Fundació Dr. Pifarré
El Col·legi de Veterinaris de Lleida manté, un any més, el seu
compromís amb la investigació i, per aquest motiu, durant el
mes de novembre va renovar el seu conveni de col·laboració
amb l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr.
Pifarré (IRBLleida).
La presidenta del COVLL, Carmen López, i el responsable de
Promoció de l’IRBLleida, Josep Maria Bosch, van signar l’acord a les instal·lacions del Col·legi i van ampliar la relació en-

tre les dues entitats.
Com sempre, l’aportació del Col·legi anirà destinada a promoure, desenvolupar i difondre la recerca. Les donacions permeten investigar sobre malalties rellevants com el càncer, l'ictus, l'esclerosi múltiple, la diabetis, les malalties de la pleura,
l'envelliment, el sistema nerviós, el sistema cardiovascular, els
trastorns i infeccions respiratòries, i trastorns mentals, entre
altres, per proporcionar uns millors serveis a la població.

Carmen López i el
responsable de
Promoció de
l’IRBLleida, Josep
Maria Bosch, van
signar l’acord
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El Col·legi, amb els Premis Porc d'Or 2019
Les granges de porcí catalanes i aragoneses triomfen a la gala, celebrada a
Osca amb el COVLL com un dels col·laboradors
Les granges de porcí catalanes i aragoneses van tornar a ser
les grans triomfadores dels premis Porc d'Or en una gala celebrada el 29 de novembre al Palau de Congressos d'Osca
amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Lleida. De
fet, la presidenta del COVLL, Carmen López, va lliurar un
dels guardons (bronze per Tassa de Parts a la 4a Categoria)
i va ser present en aquesta tradicional festa del sector porcí
amb les companyes de la junta Teresa Milà i Ana Barbé.
En la XXVI edició d'aquests premis a l'excel·lència en la producció porcina, a la qual van assistir més d'un miler de professionals de sector, Osca es va alçar amb el Porc d'Or Especial amb Diamant, Pontevedra amb l'Especial del MAPA i
Burgos amb l'Especial Zoetis a la Innovació.
En concret, la granja Laguarres-Agropecuària de l'Isàvena,
de l'empresa d'Osca Mazana Pinsos Compostos, la pontevedresa granja Creus, de l'empresa NUDESA de Vila de
Creus, i la burgalesa granja Romaniega, d'Agrocesa-Vall
Companys Grup, localitzada a Caleruega.
La granja Germans Ribes de Sarroca de Lleida va figurar entre les explotacions guardonades i també van ser reconegudes altres firmes lleidatanes i de la Franja de Ponent, com el
Grup Vall Companys o Piensos Costa.
L’Institut de Recerca i Tecnològia Agroalimentàries (IRTA),
organitzador dels premis, va fer entrega dels 48 guardons
Porc d’Or a un total de 44 granges de porcí pertanyents a
16 províncies i set comunitats, com a reconeixement a la seva professionalitat, esforç i tasca. Els premis compten amb
el suport de Zoetis i la Interprofessional del Porcí de Capa
Blanca (Interporc).
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