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Any rere any, des del Col·legi de Veterinaris fem l’esforç d’intentar transmetre a la societat en què consisteix la nos-
tra professió. 
Aquesta tasca de divulgació, la basem en dues idees principals: la protecció de la salut dels animals i la protecció de
la salut de les persones, al tenir cura de les malalties que ens poden transmetre els animals i dels aliments que aquests
ens proporcionen. Aquesta doble línia es resumeix fàcilment en una única idea que les engloba, que és el concepte
que anomenem ‘una sola salut’ i que inclou també la protecció al medi ambient, que sempre hem de tenir en comp-
te. 
Quan parlem d’animals, doncs, ens referim tant als animals de companyia que conviuen a les nostres llars -i que són
considerats per molts com un més de la família-, com als animals de ramaderia, tan importants a tot Lleida i que són
els que, com dèiem abans, ens proporcionen aliments. És en aquesta doble vessant que hem de posar en valor la tas-

ca silenciosa dels veterinaris, sobretot com a controladors i garants dels
aliments de procedència animal que consumim.
I és que, habitualment, la feina dels veterinaris que treballem en segu-
retat alimentària queda molt amagada. Aquest passat estiu, per exem-
ple, hem viscut un incident destacat, el cas de la listeriosi, que ha obert
un debat sobre aquest tema i que ha servit per fer una reflexió sobre
les garanties sanitàries dels aliments, tot recordant-nos la importància
de la tasca de vigilància i control dels mateixos. Cal dir que, com a ve-
terinaris, estem presents en tots els processos productius de la carn i
d’altres aliments, tant en la producció primària com en la transforma-
ció, distribució i consum. 
És per això que diverses veus del nostre col·lectiu ja han posat de ma-

nifest la necessitat de reforçar la inspecció veterinària per tal
d’afegir garanties a la tasca d’autocontrol que exerceix l’o-
perador econòmic, i que li correspon per normativa. Des
del Col·legi de Lleida ens sumem a aquestes reivindicacions,
perquè en els darrers anys hem vist com les diferents ad-
ministracions han viscut situacions de retallades i canvis nor-
matius que seria necessari revisar.
També voldria destacar el paper fonamental que té la nos-
tra professió en el benestar dels animals. Tant en el cas de la
ramaderia, on darrerament s’estan produint entrades il·legals
en explotacions -i que des del Col·legi condemnen-, com en
el dels animals de companyia, els veterinaris som els profes-
sionals millor preparats i formats, tant per garantir l’absència
de patiment dels animals, com la manifestació dels comporta-
ments naturals que els defineixen com a espècie. 

D’altra banda, la nostra professió continua sent altament demandada com a elecció
de futur dels nostres joves, normalment d’una forma molt vocacional i amb força
competència per accedir-hi. No cal dir, en aquest sentit, que les noves generacions
es troben amb un futur laboral complex, amb un excés de titulats i amb molts rep-
tes encara per resoldre, com ara la demanda de l’aplicació de l’IVA reduït a les mas-
cotes, un tema pel qual s’està lluitant des de la nostra organització col·legial, per tal
que la salut dels nostres animals deixi de ser considerada com un luxe.
Com a resum, podem dir que tenim una professió sanitària amb una tasca important
i molt necessària a nivell social, amb una doble responsabilitat: sobre la salut i el be-
nestar dels animals i sobre la salut de las persones. Malgrat això, com a col·lectiu hem
de continuar reclamant visibilitat per ocupar el lloc que ens pertoca.

La veterinària mereix més visibilitat

Carmen López Burillo, Presidenta del Col·legi de Veterinaris de Lleida
*Article publicat als diaris Segre i La Mañana
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Una festa que
El Palau de Congressos La Llotja de Lleida va ser en-
guany l’escenari escollit per celebrar el tradicional so-
par de gala del Col·legi de Veterinaris. La vetllada va te-
nir lloc el divendres 4 d’octubre, coincidint amb el dia
de celebració de Sant Francesc, patró dels veterinaris, i
va reunir 157 persones, 110 de les quals eren companys
i companyes col·legiats.
El sopar va comptar amb la presència, entre d’altres,
de la tinent d’alcalde de la Paeria, Anna Campos; la
delegada a Lleida del Col·legi d’Enginyers Agrònoms
de Catalunya, Conxita Villar; la delegada a Lleida del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals, Isa-
bel Perea, i Mercè Bieto, subdirectora regional a Llei-
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La Llotja acull la vetllada de Sant Francesc, que torna a super
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e es consolida
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erar les 150 persones assistents, amb més de 110 col·legiats
da i l’Alt Aran de la Secretaria de Salut Pública, que
van acompanyar la junta del Col·legi Oficial de Vete-
rinaris de Lleida.
En la seva intervenció prèvia a l’àpat, Carmen López va
donar la benvinguda als assistents, va mostrar-se molt
satisfeta per la presència massiva al sopar i va assenya-
lar que “enguany tornem a Lleida i com a Col·legi ens
sentim fortament implicats en donar visibilitat a la pro-
fessió, ja que som una peça clau en molts àmbits de la
nostra societat”.
Per la seva banda, Anna Campos va mostrar-se molt
agraïda, en nom seu i de l’alcalde, per la invitació i va
assegurar que des de la Paeria vetllaran perquè la col·la-

Com ja és tradició, es va realitzar el sorteig dels regals que
aporten els diferents patrocinadors



boració entre ambdues entitats es mantingui fructífera pel
bé de la ciutat. 
Finalment, va subscriure les paraules de la presidenta, Car-
men López, posant l’èmfasi en la importància del col·lec-
tiu veterinari i del seu paper destacadíssim dins el teixit so-
cial i, per aquesta raó “volem seguir col·laborant en pro-
jectes comuns, sou molt importants en l’àmbit territorial,
us felicitem i us desitgem molts èxits en nom de la Paeria”.
Carmen López va donar pas al sopar dedicant unes pa-
raules d’orgull cap a la feina dels veterinaris: “Estem molt
engrescats per reivindicar la nostra tasca, ho hem de fer
perquè som imprescindibles”.
La junta també va tenir un record per als col·legiats que ens
han deixat enguany: Josep Cos, Leandre Mirats, Manuel San-
martín, Tomàs Pérez i Miquel Dalmau, en pau descansin.
Durant la nit, es va retre homenatge als companys i com-

panyes que porten 25 anys de col·legiats; també es va ho-
menatjar aquells que enguany han fet els 65 anys i es va
donar la benvinguda als nous col·legiats (21 al sopar), que
van posar de manifest el bon moment de salut del Col·le-
gi, que es manté, un any més, per sobre de la xifra histò-
rica de 500 col·legiats. 
Com ja és tradició, es va realitzar també el sorteig de re-
gals que aporten els diferents patrocinadors, empreses i
cases comercials que col·laboren amb el sopar de Sant
Francesc. Dos dels principals regals estrella foren un cap
de setmana en un hotel balneari de 5 estrelles, gentilesa
de Vall Companys, un premi que va recaure en Marta For-
nós; i un cap de setmana a Budapest, gentilesa d’AMA,
que va tocar a l’afortunat company Emil Julien Marie. La
vetllada va finalitzar amb barra lliure i l’actuació del DJ
Santi Roig.
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Carmen López: “Ens sentim fortament
implicats en donar visibilitat a la

professió, ja que som una peça clau en
molts àmbits de la nostra societat”
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El Col·legi manté una salut de ferro, tal com ho demos-
tra el gran nombre de joves col·legiats que cada any en-
tren a format part del COVLL. 
Al sopar n’hi va haver una nodrida representació, 21 en
total, formada per: Gemma Samitier Parera, Claudia Sán-
chez Rosell, Víctor Fernández Segundo, Ainhoa Gil Mo-
ro, Astrid Iglesias Montserrat, Ares Hidalgo Chiquero,
Carla Gilabert Berges, Elisa Rodríguez Iglesias, Eudald

Arnau Garcia, Isabel Jorba Masdeu, Maria Bros Pont, Isa-
bel Morros Sanou, Laia Calderó Puig, Marta Argelich Es-
teve, Laura González Diaz, Raquel Prieto Gallart, Adrià
Llas Roca, Ester Baró Ninot, Xavier Oliver Bach, Laura
Martí Arellano i Pol Arderiu Aleix. 
Tots ells es van fer la foto de grup i van rebre un obse-
qui de benvinguda a la gran família que és el Col·legi de
Veterinaris de Lleida.

El futur a les seves mans

Tots els assistents al sopar van rebre dos detalls abans de començar l’àpat. Per una banda, una edició especial del
bolígraf del Col·legi de Veterinaris de Lleida i, de l’altra, una xapa solidària de l’IRBLleida, entitat amb la qual fa anys
que col·labora el COVLL. La xapa s’ha creat per recollir fons en favor de les malalties minoritàries.

Edició especial del bolígraf del COVLL i xapa solidària de l’IRBLleida
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UUnnaa  rreepprreesseennttaacciióó  ddee  2211  nnoouuss  ccooll··lleeggiiaattss  vvaa  aassssiissttiirr  aa  llaa  ffeessttaa,,
ddeemmoossttrraanntt  qquuee  llaa  ccoonnttiinnuuïïttaatt  ddeell  sseeccttoorr  eessttàà  ggaarraannttiiddaa
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Durant el sopar també es va retre homenatge als col·le-
giats i  a la col·legiada que enguany han fet o faran 65
anys, i que van estar representats per Carlos Jauset i
Montserrat Gil de Bernabé, que van rebre un obsequi de
reconeixement. 
Els altres col·legiats que enguany fan 65 anys, i que no

van poder assistir al sopar, són: Enric Pedrico Serradell,
Joan Marcelo Marginet i Isidre Bernet Aynés.
Cal destacar que Montserrat Gil de Bernabé va rebre un
detall en forma de ram de flors per part de la junta, ja
que es converteix en la primera dona col·legiada a Llei-
da que fa 65 anys.  

Reconeixement pels col·legiats
que fan 65 anys aquest 2019
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MMoonnttsseerrrraatt  GGiill  ddee  BBeerrnnaabbéé  vvaa  rreebbrree  uunn  rraamm  ddee  fflloorrss  ccoomm  aa  ddeettaallll
ppeerr  sseerr  llaa  pprriimmeerraa  ddoonnaa  ccooll··lleeggiiaaddaa  aa  LLlleeiiddaa  qquuee  eellss  ccoommpplleeiixx

Com cada any, un dels moments més esperats de la nit va ser el sorteig de regals entre tots els companys i com-
panyes col·legiats que es realitza gràcies a l’aportació de totes les empreses i entitats col·laboradores, i que com-
pleta el mateix COVLL amb l’aportació també d’alguns obsequis.

Gràcies a totes les empreses i entitats col·laboradores



Un dels altres moments de la nit va ser quan la Junta
va homenatjar els col·legiats i col·legiades que en-
guany celebren les seves bodes de plata amb el Col·le-
gi, als quals se’ls va fer entrega d’un petit obsequi.
Felicitats per aquests 25 anys a: Antonio Ferro Martí-

nez, Mercè Bieto Masip, Montserrat Blanch Serralta,
Josep Torra Masip, Mònica Cuffi Sanfeliu, Judit Serra
Perramon, Fanny Serra Pes, M. Teresa Hernández To-
màs, Vicens Enrique Tarancon Delmás, Rogeli Feixa
Torres i Jaume Verdés Torres.

Bodes de plata amb el Col·legi
PPeerr  sseeggoonn  aannyy,,  eess  vvaa  lllliiuurraarr  uunn  ddeettaallll  aallss  ccoommppaannyyss  ii  ccoommppaannyyeess

qquuee  ppoorrtteenn  2255  aannyyss  ddee  ccooll··lleeggiiaacciióó
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LLaa  vveettllllaaddaa  
vvaa  ffiinnaalliittzzaarr
aammbb  uunnaa  
bboonnaa  eessttoonnaa
ddee  ffeessttaa
aammeenniittzzaaddaa
aammbb  llaa
mmúússiiccaa  ddeell
DDJJ  ii  ppeerriiooddiissttaa
lllleeiiddaattàà
SSaannttii  RRooiigg
ii  uunnaa  bbaarrrraa  lllliiuurree

FI DE FESTA AMB
BALL I BARRA LLIURE
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Drets: J.A. Santos, A. Mongrell, T. Milà, A. Barbé, J. González, i C. Perallón. 
Asseguts: D. Corredera, C. Villar, A. Campos, C. López i I. Perea.

Drets: R. Balagueró i  R. Jové. 
Asseguts: E. Mitjans, M. Aribau, A. Batallé i V. Romia.
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Drets: I. Muñoz, J. Torra, J.M. Aumedes i M. Da Silva. 
Asseguts: P. Rovira, M. Argilés, M. Gormaz , R. Serret i N. Llanes.

Drets: R. Mesalles, I. Gatnau, C. Salvadó, J. Brull i A. Cercós. 
Asseguts: A. Vidal, S. Bernaus i J. Bajona.
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Drets: M. Cuffí, T. García i M. Bieto. 
Asseguts: J. Martínez, J. Dalfó, M.A. Latorre, J.M. Banzo i X. Arqués.

Drets: J. Gonzalo, M. Gros, G. Idiáquez, i J.M. Burrel. 
Asseguts: N. Durán, A. Finestra, M. Molins, J. Gusart, J. Fabà, C. Jauset i M.J. Jou.

Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
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Drets: C. Golobardes, A. Guasch, A. Dalmau, i M. Gavarró.
Asseguts: M. Albareda, P. Orrios, E. Serrano, R. Porta, J. Blasco i R. Ars.

Drets: L. Sanmartín, Q. Camprubí, V. Riu i J.A. Flores. 
Asseguts: M.C. Beltrán, R.M. Giralt, P. Cuéllar i M. Gil de Bernabé.
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Drets: A. Marie, J. Boix, M. Hernández, C. Floarea, E. Marie i J. Batlle. 
Asseguts: I. Morros, M. Huguet, C. Solsona i J. Armengol.

Drets: M. Roig, A. Vigil, J. Flores i M. Pando. 
Asseguts: S. Roqué, L. Calderó, M. Fornós, M. Gómez, S. Guiu i I. Benet.
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Drets: A. Hidalgo, R. Prieto, M. Argelich i C. Gilabert. 
Asseguts: S. Isanta, V. Fernández, X. Oliver i P. Arderiu.

Drets: I. Jorba, A. Gil, L. González i L. Martí. 
Asseguts: G. Samitier, E. Rodríguez, X. Montori, A. Iglesias, M. Bros i C. Sánchez.
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Drets: V. Sala, O. Romera, P. Peña, i D. Vásquez. 
Asseguts: J. Serra, C. Castellà, S. Espín, O. Solano i C. Mascaró.

Drets: M. Tordecillas, Ll. Ros, G. Dolcet, i A. Castellanos. 
Asseguts: A. Balcells , X. Salse , J. Tutusaus, R. Bellet, X. Creus, i J. Quirós.
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Drets: R. Castellana, G. Farré i A. Rodríguez. 
Asseguts: M. Llordella, J.A. Barbosa, M. Bosch, D. Rodríguez, J. Reig, S. Villarte i E. Baró.

Drets: E. Arnau, C. Cortada, H. Callizo i D. Parada. 
Asseguts: P. Mateu, C. Sucarrats, E. Vidal, R. Roca, A. Llas i A. Garcia.
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El viatge a Budapest va ser per a Emil Julien Marie
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CCOOLL··LLAABBOORRAADDOORRSS  AAMMBB  AAPPOORRTTAACCIIÓÓ  EECCOONNÒÒMMIICCAA

PPAATTRROOCCIINN

AGRIFOOD

LABORATORIOS SYVA

MAYMO ROTECNA, S.A

COOPERATIVA D’IVARS R C CONSULTORS I AUDITORS

MEVET BIOPYC, S.L.

LABORATORIOS HIPRA

DINUVET, S.L.

CENTRE VETERINARI NORD

VIATGES LLEIDA

GRUPO SETNA

DISTRIVET

S.P. VETERINARIA

OVIATROS S.L.

GANADOS GILI
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CCIINNAADDOORRSS

ARVET COMPLEMENTOS P. COMPUESTOS CENTRE VETERINARI DEL PLA

COMERCIAL PERE SERRA

CCOOLL··LLAABBOORRAADDOORRSS  EENN  EELL  SSOORRTTEEIIGG  DDEE  RREEGGAALLSS

GRUP ALIMENTARI GUISSONA CEVA LLEIDAMBIENT, S.L.

BON ÀREA AGRUPA

COVITSA

FELIXCAN S.L. TOPIGS NORSVIN PORCICAT / GRUP DE SANEJAMENT DE LLEIDA

GEPORK ECUPHAR

LABORATORIOS BOEHRINGER INGELHEIW MSD ANIMAL HEALTH NUTRAL SCA CARGILL

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL NOU SEGONS

LABORATORIOS VIRBAC LIVISTO ROYAL CANIN

PORTAVET OCAÑA RAMADERA S.L.

PC MAT, INSTAL·LACIONS RAMADERES FARM FAES SALLAVET SANITAT ANIMAL ZOETIS

ZOETIS LABORATORIOS LAMONS

COOPERATIVA D’ARTESA

ITACA MASCOTES S.L. R3 BIOTEK

AIM DIFFUSION LERIDANA DE PIENSOS, S.A.

OCAÑA
RAMADERA, S.L.
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VVaa  sseerr  llaa  mmééss  vvoottaaddaa  ddeellss  ccoommiicciiss  ii  ééss  ll’’úúnniiccaa  rreepprreesseennttaanntt  ddeellss  vveetteerriinnaarriiss
ccaattaallaannss  aa  llaa  nnoovvaa  ddiirreecccciióó

La presidenta del COVLL, Carmen López, va ser escollida com
a nova consellera del Consejo General de Colegios Veterina-
rios de España en les eleccions celebrades el passat divendres
12 de juliol, en les quals Luis Alberto Calvo Sáez, president del
Colegio de Valladolid, es va convertir en el nou president. En
els comicis, els encarregats d’escollir la nova Junta Executiva
Permanent del Consejo van ser els 52 presidents dels col·legis
veterinaris.
Calvo relleva en el càrrec Juan José Badiola, que ha estat pre-
sident del CGCVE durant els últims 18 anys, després d’impo-
sar-se en unes eleccions on hi havia dos candidats més: Rafael
Laguens (Soria) i Ignacio Oroquieta (Sevilla). Com a vicepre-
sident va sortir escollit Luis Alberto García Alia (Toledo), i com
a secretari general de la Junta Executiva, Rufino Rivero Her-
nández (Àvila). Tots dos revaliden el càrrec.

Carmen López Burillo, que ja va ser presidenta del Consell, va
ser la consellera més votada en el comicis, és l’única repre-
sentant dels veterinaris catalans a la nova junta i ho farà com
a vocal al costat de set representants més de col·legis: José Ra-
món Caballero (Ciudad Real), Héctor Palatsi (Teruel), Ana Ma-
ría López Pombo (Lugo), Gonzalo Moreno (Alicante), José Ma-
rín Sánchez (Badajoz), Juan Antonio Vicente (Cáceres) i Ma-
ría Luisa Fernández (Tenerife).
Luis Alberto Calvo Sáez (Valladolid, 1963) és vicepresident del
Consejo de Colegios de Veterinarios de Castilla y León, presi-
dent de l'Asociación Vallisoletana de Veterinarios Especialistas
en Pequeños Animales, president de l'Asociación de Castilla y
León de Veterinarios de Animales de Compañía i president
d’AVET. Exerceix com a director veterinari a la Clínica Veteri-
naria Kennel de Valladolid, de la qual n’és propietari.

Carmen López, consellera a la nova junta del
Consejo General de Colegios Veterinarios

26





Aquest informe, elaborat pel Consell de Veterinaris de Catalunya i conse
en compte el veterinari sobre l’ús d’antibiòtics en 

Actualment s’està revisant el Real Decreto 109/1995 sobre “medicamentos de uso veterinario”. Tot i que
les modificacions encara s’estan debatent, aquestes tenen diferents objectius: algunes d’elles volen corre-
gir o actualitzar alguns aspectes del RD relacionats amb la comercialització dels medicaments; en altres

casos, es tracta d’actualitzar/adaptar el RD al nou reglament o legislar aquells aspectes que el nou regla-
ment permet legislar als EM; i, per últim, aconseguir alguns objectius del PRAN mitjançant regulació nor-
mativa. Es desconeix el moment d’entrada en vigor d’aquesta modificació, ja que dependrà de la durada

en acordar el redactat i en portar a terme el tràmit administratiu.

ÚS DELS MEDICAMENTS VETERINARIS
EN ANIMALS DE PRODUCCIÓ

En data 7 de gener, es va publicar el nou reglament de medicament
veterinari. que entrarà en vigor a l’inici del 2022

Davant dels dubtes que s’han generat darrerament entre
els veterinaris respecte l’aplicació de la normativa ja publi-
cada, les possibles modificacions de la normativa estatal i
algunes mesures presents o futures del PRAN (Plan Na-
cional de Resistencias a los Antibióticos), fem els següents
aclariments sobre alguns punts:

METAFILAXI I PROFILAXI 
És important tenir clara la diferència entre METAFILAXI i
PROFILAXI:

• Metafilaxi: és l’aplicació d’un medicament a un grup
d’animals previ diagnòstic d’una malaltia clínica en un
sistema productiu, per tal controlar la transmissió de la
malaltia a animals en contacte i en perill o que ja po-
den estar infectats de forma subclínica.
• Profilaxi: és l’aplicació d’un medicament a un animal
o grup d’animals abans d’existir signes clínics d’una
malaltia, per tal d’evitar l’aparició d’una malaltia o in-
fecció.

El futur reglament defineix el que es considera metafilaxi
i profilaxi i estableix limitacions a la seva aplicació. Aques-
tes limitacions entraran en vigor a inici del 2022. No obs-
tant, les fitxes tècniques d’alguns antibiòtics ja establei-
xen, a data d’avui, restriccions a tractaments profilàctics. 
Només sota una prescripció excepcional, responsabilitat
del veterinari prescriptor, es pot prescriure fora de fitxa tèc-

nica. Aquesta prescripció excepcional haurà d’estar justi-
ficada i la seva finalitat serà evitar el patiment animal.

CATEGORITZACIÓ DELS ANTIBIÒTICS 
L’Agència Europea de Medicaments (EMA) ha llançat a
consulta pública una nova categorització dels antibiòtics
d’ús veterinari que inclou tots els tractaments i els classifi-
ca segons el risc que representa el seu ús. Aquesta nova
classificació distingeix quatre categories:

A) No utilitzar: antibiòtics no autoritzats en medicina
veterinària a la UE.
B) Ús restringit: antibiòtics l’ús dels quals ha de res-
tringir-se amb l’objectiu de mitigar el risc per la salut
humana.
C) Utilitzar amb cautela: antibiòtics que només han
d’utilitzar-se quan no hi hagi opcions efectives a la ca-
tegoria D.
D) Utilitzar amb prudència: antibiòtics que poden uti-
litzar-se de manera prudent, evitant el seu ús inneces-
sari, en tractaments llargs i/o grupals.

Les categories dels antibiòtics es poden consultar en el se-
güent enllaç:
http://resistenciaantibioticos.es/es/profesionales/vigi-
lancia/antibioticos-criticos
La prescripció dels antibiòtics d’acord amb la categoritza-
ció no és, a data d’avui, d’obligat compliment normatiu.
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sensuat amb el Departament d’Agricultura, pretén aclarir què ha de tenir
n la seva pràctica clínica (diagnòstic i prescripció)

No obstant, atenent al problema de resistències existent per
a la salut pública i animal, les prescripcions s’haurien de fer
sempre que sigui possible segons aquesta categorització d’a-
cord amb el pla de lluita contra les resistències i les guies eu-
ropees d’ús prudent dels antibiòtics. 

Sí que és obligatòria a data d’avui, la prescripció d’acord amb
la fitxa tècnica dels medicaments i, en cas que no sigui d’a-
cord amb fitxa tècnica, mitjançant una prescripció excepcio-
nal justificada. Tal com s’ha dit, aquesta prescripció excepcio-
nal haurà d’estar justificada i la seva finalitat serà evitar el pa-
timent animal. 

PRESCRIPCIÓ VETERINÀRIA
Dos dels àmbits de treball dins del PRAN
són la prescripció veterinària i l’estudi
epidemiològic. El grau d’interconne-
xió entre ambdós àmbits s’està
discutint i segons quin sigui el cri-
teri final, podria quedar reflec-
tit a la modificació prevista del
RD de medicament veterinari.  

DINS DELS PUNTS QUE
S’ESTAN DEBATENT HI HA
ELS SEGÜENTS:

• Justificació del diagnòstic
i prescripció: concreció de la
justificació.
• Determinació de les proves
diagnòstiques necessàries prèvies
a la prescripció, diferenciant segons
el tipus de tractament (metafilàctic, pro-
filàctic) i segons els antibiòtics utilitzats (res-
tringits, cautela...).

A) Obligatorietat de realització de MIC o antibiograma
previ a la prescripció. Establiment d’una periodicitat míni-
ma.
B) Validesa de les proves laboratorials (antibiograma,
MIC...) per a futurs tractaments.
B) Grau de validesa del mapa epidemiològic per a diag-
nòstic i prescripció.
• Justificació del coneixement de l’explotació i de la situa-
ció sanitària: concreció dels requisits per acreditar el co-
neixement de l’explotació i de la seva situació sanitària prè-
viament al diagnòstic i prescripció.
A data d’avui, per tal de fer una correcta prescripció, cal
tenir en compte el següent:
• És molt important que abans de prescriure, el veterinari
hagi fet un diagnòstic dels animals. Per aquest diagnòstic
ha d’haver valorat l’estat sanitari dels animals, així com co-
nèixer l’historial de malalties i tractaments anteriors.

• Les prescripcions s’han de realitzar d’acord amb la fitxa
tècnica dels medicaments. En cas de realització d’una pres-
cripció excepcional, aquesta serà responsabilitat del vete-
rinari prescriptor i haurà d’estar justificada.
• En l’actualitat ja existeixen antibiòtics amb limitacions a
la fitxa tècnica. Per exemple, no poden ser utilitzats amb
finalitats profilàctiques o només poden utilitzar-se per a
un patogen concret. En aquest darrer cas, s’ha de poder
acreditar la presència del patogen i la sensibilitat a l’anti-
biòtic.
• En cas de realització de proves laboratorials per identifi-
car el patògen, els antibiogrames poden ser suficients (no

cal MICs).

ESTUDI EPIDEMIOLÒGIC 
És un estudi/seguiment que portaran a

terme els diferents països per millo-
rar en el coneixement de les anti-

bioresistències i que, a la vegada,
pot ser una eina més per al
diagnòstic clínic. Encara no es-
tà completament definit com
es farà aquest mapa epide-
miològic a nivell estatal, però
els criteris amb els que s’està
treballant són els següents:

- Les MICs permeten obtenir in-
formació dels patògens i del grau

de resistència dels patògens a cada
grup d’antibiòtics.

- Els laboratoris, públics o privats, adhe-
rits al PRAN bolcaran la informació que tin-

guin de les MICs que es realitzin en el seu labo-
ratori a una plataforma oficial del Govern espanyol per
alimentar un mapa epidemiològic en producció ramade-
ra.
- S’estan estandaritzant diferents tipus de placa per espè-
cie amb uns determinats grups d’antibiòtics per espècie).
- No existirà un únic model de placa per espècie (antibiò-
tics concrets), però només seran vàlides aquelles plaques
que compleixin el model estandaritzat.
- Hi haurà diferents perfils d’usuari per consultar dades de-
penent del grau de compromís/participació en el mapa
epidemiològic.
- Les dades es gestionaran a nivell del MAPA.

ÚS DE LA INFORMACIÓ 
Els veterinaris que estiguin adherits al PRAN podran accedir a
la informació d’aquesta plataforma per consultar antibiore-
sistències dels diferents microorganismes en les diferents re-
gions del país. Aquesta informació pot ajudar al veterinari en
la presa de decisions sobre els tractaments i la prescripció.
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““AAggrriiccuullttuurraa  ppaarraa  llooss  qquuee  nnoo  ssaabbeenn  aaggrriiccuullttuurraa””  ss’’eennddúú  uunn  gguuaarrddóó
qquuee  ccoommppttaa  aammbb  llaa  ccooll··llaabboorraacciióó  ddeell  CCooll··lleeggii  ddee  VVeetteerriinnaarriiss  ddee  LLlleeiiddaa

“Agricultura para los que no saben agricultura”, de José Ig-
nacio Cubero, va ser l’obra guanyadora del 48è Premi del Lli-
bre Agrari de la Fira de Sant Miquel de Lleida, mentre que “Ca-
lidad del fruto en variedades de melocotonero y nectarina del
Banco de Germoplasma de la Estación Experimental de Aula
Dei”, dels autors Carolina Font, Gemma Reig, Pierre Mignard,
Jesús Val i María Ángeles Moreno, es va endur el 4t Premi de
l’Article Tècnic Agrari.
Ambdós guardons van ser organitzats per Fira de Lleida en el
marc de la 65a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i del
saló Eurofruit, i estaven patrocinats pel Col·legi d’Enginyers
Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, Col·legi de Veteri-
naris de Lleida, Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
i CaixaBank. El premi atorgat al guanyador de la convocatò-
ria del Llibre Agrari és de 3.000 €, i de 1.000 € per al de l’Ar-
ticle Tècnic.
“Agricultura para los que no saben agricultura” és una obra
divulgativa en la qual, segons l’autor, “el lector que parteixi de
zero en coneixement agrícola trobarà, no un text sobre una
ciència i una pràctica tan complexes, sinó els conceptes bàsics
en els que es fonamenta aquesta ciència i aquesta pràctica: és-
sers vius, terra, aigua, aire; aprendrà què són varietats i races
i com cal manejar-les, el valor estratègic de l’aigua dolça i la

terra cultivable, quins problemes del passat tornen a ser els del
futur...”.  
El jurat del premi, en el que hi figuren Carmen López i Josep
Torra en representació de la junta del COVLL, explica que l’o-
bra guanyadora, sense renunciar a continguts científics, “ex-
posa conceptes generals sobre la producció agrícola i, en me-
nor grau, sobre la ramadera, de forma molt clarificadora per a
tots els interessats en conèixer les seves bases científiques i tèc-
niques”. L’obra se centra en bona part en el tema de la pro-
ducció d’aliments, “ja que el gran públic desconeix cada cop
més com s’elaboren i es distribueixen els productes agraris”.
El jurat valora també que el treball “no obvia les tècniques més
avançades en aquest camp, i així ens parla per exemple de la
genètica dels aliments”. 
El guardó es va lliurar durant la Fira de Sant Miquel en un ac-
te en el que el COVLL hi va ser representat per Ana Barbé i
Josep Torra.

Un llibre divulgatiu sobre l’agricultura guanya
el Premi del Llibre Agrari 2019



Després de la celebració de la nostra festa el pas-
sat 5 d’octubre, volem agrair la presència a tots els
assistents, entitats i patrocinadors per haver cele-
brat la diada amb nosaltres. Amb la confiança que
en gaudíssiu força, us hi esperem l’any vinent.
Aprofitem per recordar-vos que ja disposem de la
Loteria de Nadal. El número de la rifa és el 46.459
i les participacions són a 10 euros. Reserveu-les
a les nostres oficines.

46.459

IN MEMORIAM
MMIIQQUUEELL  DDAALLMMAAUU  BBUUSSQQUUEETTSS

Va néixer a la Floresta el 29 de març de 1929 i es va llicenciar a Còrdova el mes d’oc-
tubre de 1954.
Va iniciar la seva trajectòria professional en el món de l’empresa privada, concreta-
ment en un laboratori farmacèutic ramader i de producció i formulació de pinsos, tre-
ballant de forma especial en el món avícola. 
Posteriorment, va ingressar en el cos de veterinaris de l’Estat exercint la professió en
poblacions com Llardecans, Maials, Almatret, el Poal, Linyola, Bellcaire i, finalment,

a Albesa. A partir de la reestructuració del sector, va exercir al DARP a Balaguer i després a Lleida, on va
arribar a ser coordinador fins al moment de la seva jubilació. 
Va morir el passat 18 de juliol als 90 anys d’edat. La junta directiva del COVLL trasllada a la seva família i
amics el seu més sincer condol i lamenta profundament la seva pèrdua. 

Ja podeu comprar la Loteria de Nadal del COVLL

Amb motiu del cas de ràbia detectat a Ceuta, i coincidint amb el del
Dia Mundial Contra la Ràbia, el 28 de setembre, el Consell va tornar a
posar damunt de la taula la preocupació existent entre la professió ve-
terinària catalana davant el fet que no es pugui controlar correctament
la ràbia al nostre país. 
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya va demanar una vega-
da més a la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
que aprovi l’ordre d’obligatorietat de vacunar i que es posin en marxa
de nou les campanyes de conscienciació. Catalunya és una de les úni-
ques quatre comunitats autònomes d’Espanya on no és obligatori va-
cunar.
Donada la importància d’aquesta zoonosis, el Consell col·labora en un
estudi elaborat per la Facultat de Veterinària de Saragossa per estimar
la cobertura i la seroprevalença davant la ràbia en gossos sense pro-
pietari i amb propietari. 

El Consell demana de nou a la Generalitat l’aprovació
de l’obligatorietat de vacunar contra la ràbia

Us fem saber que la comunicació
de tinença de farmaciola veteri-
nària ja es pot fer per Internet. A
continuació teniu l’enllaç de l’a-
partat de tràmits del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Ali-
mentac ió ,
des d’on s’-
ha de realit-
zar aquesta
comunica-
ció a partir
d’ara.

Nou tràmit telemàtic per
comunicar la

farmaciola veterinària
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