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Un pas endavant

Els veterinaris, de nou protagonistes a la Fira Mascota’m
amb més activitats i la passejada popular com a gran novetat

La jornada sobre reptes de la
ramaderia a la producció del
segle XXI omple la sala d’actes

En marxa la campanya
de recollida de firmes pel
“No a la pujada de l’IVA”

Seguim apostant per formar i informar
La voluntat de la junta ha estat, des del primer dia, atansar el Col·legi a tot el col·lectiu. És per aquest
motiu que mantenim el repte ferm d’informar i formar, en la mesura del possible, ja sigui en activitats, dins i fora del COVLL, com en campanyes o accions d’àmbits diversos.
Aquest 2015 ja l’hem començat amb diverses activitats que promouen la participació, com ara les
xerrades formatives, en les que esperem comptar cada cop més amb la vostra assistència.
També hem continuat amb la nostra presència a la fira Mascota’m, on es fa una tasca de divulgació
de la feina del veterinari, tant en el seu vessant sanitari com en l’educatiu en la tinença responsable,
i es fa especialment amb els nens, ja que són ells, moltes vegades, els que demanen els animals de
companyia als adults.
Des del CCVC, hem promogut la recollida de signatures per demanar la rebaixa de l’IVA dels serveis
veterinaris i que es torni aplicar l’IVA reduït, ja que es tracta d’un servei sanitari. Amb
aquesta mesura intentem sensibilitzar la societat i fer entendre als nostres governants
la importància de l’assistència veterinària.

Reptes de futur
La ramaderia està canviant, i cada cop seran més les tasques que haurem de realitzar
per delegació de l’Administració i que ens exigiran formació i habilitació, com les que
ja es demanen per realitzar proves de tuberculina, les relacionades amb les certificacions d’exportacions o la bioseguretat. És per tot això que hem ofert la nostra col·laboració a l’Administració amb la voluntat de facilitar la formació dels companys.
Els veterinaris tenim un repte important en la lluita contra les resistències antibiòtiques, que ja són un greu problema de salut pública a la UE i que cada any es cobren
vides humanes. Tot i que en aquesta lluita hi intervenen molts actors, el nostre col·lectiu té una tasca molt important de conscienciació dels ramaders i estem capacitats per
oferir alternatives de prevenció i maneig que també aportaran millores productives.
També en l’àmbit dels animals de companyia, actualment comptem amb moltes mesures preventives, i la gran tasca educativa que realitzen els nostres companys pot millorar la salut de les mascotes i a la vegada de les famílies.
Igualment us volem agrair l’esforç que s’està fent en la identificació animal. Els propietaris estan cada cop més sensibilitzats amb les seves mascotes, i això és també gràcies a la vostra tasca pedagògica davant els propietaris. També és important la millora contínua del nostre arxiu, l’AIAC, que entre tots el fem més gran i eficaç.

Carmen López Burillo, Presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
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Els veterinaris, fidels a la s
El COVLL i el Consell, protagonistes de la sisena
Els veterinaris no van faltar a la seva cita amb el Mascota’m, certamen que va viure la seva sisena edició els dies
21 i 22 de març juntament amb el Saló Petitàlia. Com ja
és tradició, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i el Col·legi de Veterinaris de Lleida hi van instal·lar el
seu estand, ple d’activitats tant per als més petits de la casa com per als adults.
Sota el lema “Estimar-lo és cuidar-lo”, es van dur a terme
xerrades formatives, diferents demostracions de recollida
d’excrements o de col·locació de xips als animals, a més
d’activitats més purament lúdiques, com ara la pintura, els
contes, elaborar xapes d’identificació, jugar amb imatges
i fer diferents treballs manuals. També es va ubicar un punt
d’informació veterinària per a qualsevol consulta sobre les
mascotes.
Com sempre, també va tenir protagonisme el Racó del Veterinari, un espai obert a les clíniques de Lleida que aquest
any va comptar amb la col·laboració d’Isabel Gil, de la Clínica Gos.Gat de Lleida, que va fer una xerrada sobre com
adequar l’espai per a l’arribada d’un gat, i d’Ariadna García, del Centre Clínic Veterinari de Lleida.
A més dels veterinaris, els sectors representats a Mascota’m van ser els productes farmacèutics, d’alimentació i
nutrició, d’higiene i bellesa, complements, residències canines, centres d’ensinistrament, associacions i clubs.
A més de l’estand del COVLL i les seves activitats, durant
el cap de setmana es van fer demostracions de roller dog,
dog dancing, dog fresbee, agility adaptat, obediència i defensa esportiva, i un taller d’educació mediambiental amb
aus rapinyaires. També com a novetat, es va instal·lar un
punt d’informació d’assegurances de mascotes.

La Clínica Gos.Gat i el Centre Clínic Veterinari de Lleida
van participar i col·laborar amb el Racó del Veterinari
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seva cita amb Mascota’m
na edició de la fira amb un estand ple d’activitats

Carmen López talla la cinta
de la inauguració oficial i
aposta per la tinença responsable
La presidenta del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Carmen López, va ser l’encarregada de tallar
la cinta en la inauguració oficial. Durant la seva
intervenció en l’acte protocolari, va incidir en dos
punts fonamentals: la tinença responsable dels
animals de companyia, posant especial èmfasi en
què una mascota és per a tota a la vida i comporta una responsabilitat, i la protecció de la salut de les persones. “Hi ha moltes malalties que
els animals encomanen a les persones i és necessària la prevenció per tenir bona salut, tant de l’animal com de la família”, va assegurar.

Representants de la junta directiva del COVLL van visitar
l’estand, que portava per lema “Estimar-lo és cuidar-lo”
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Gran acollida de la primera edició de
La iniciativa del COVLL aplega
al voltant de 50 participants,
que cobreixen una ruta de 2,5
kilòmetres pels carrers de Lleida

La gran novetat de Mascota’m d’aquest any va ser la
celebració de la primera edició de la Passejada Popular de Mascotes, una iniciativa del Col·legi de Veterinaris de Lleida que va comptar amb la col·laboració
de Fira de Lleida.
Al voltant de 50 animals de companyia van ser els participants en aquesta primera passejada d’animals de
companyia –pràcticament tots gossos– que es va celebrar pels carrers de la ciutat amb arribada i sortida
al pavelló 3 de Fira de Lleida.
L’activitat va ser gratuïta i perseguia l’objectiu d’ajudar a conscienciar de la importància del civisme, tant
entre els propietaris dels animals com entre els ciutadans en general amb qui es comparteix l’espai públic.
La passejada va passar, entre altres carrers, per l’avinguda Victoriano Muñoz, pont de Príncep de Viana,
plaça Ramon Berenguer IV, Rambla de Ferran, avinguda de Francesc Macià, Pont Vell i plaça Bores, per
finalitzar als Camps Elisis.
En total, 2,5 kilòmetres i una hora de recorregut que
va finalitzar amb un vermut pels assistents a l’estand
del Col·legi i el Consell, amb obsequis per a tots. Vermouth Yzaguirre va col·laborar en l’acte de cloenda.
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e la Passejada Popular de Mascotes
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La jornada sobre “Els reptes de la ramaderia a la
producció del segle XXI” omple la sala d’actes
Es va tractar el paper del veterinari en la gestió mediambiental de les
explotacions ramaderes i també sobre el pla de seguretat del porcí
La sala d’actes del Col·legi de Veterinaris de Lleida va acollir el passat 24 de març una jornada sota el títol genèric
“Els reptes de la ramaderia a la producció del segle XXI:
La implicació del veterinari”, en la qual es van abordar diferents aspectes. Es tractava d’una jornada PATT que va
comptar amb la col·laboració del Grup de Sanejament Porcí de Lleida, que va aprofitar la sessió per presentar la seva App Sanitària.
Durant la jornada es va parlar de la ramaderia del segle
XXI, un sector cada cop més professional, i es va fer palès
que els tècnics implicats han de tenir una visió global de
la gestió de les explotacions, incloent-hi la gestió de les
dejeccions, sense la qual no es pot garantir la continuïtat
de les explotacions. Els veterinaris també són part implicada en aquestes gestions, que poden comportar canvis

importants en els sistemes productius, i han de ser-ne coneixedors i fins i tot aportar-hi solucions. Una altra de les
assignatures pendents és la bioseguretat, amb el deure
d’implicar-se en les alertes sanitàries o en les pèrdues productives de les malalties transmissibles.
La jornada va començar amb la presentació, que va anar
a càrrec de Miquel Molins, director General d’Agricultura
i Ramaderia del DAAM. Tot seguit, Joan Gòdia, subdirector General d’Agricultura del DAAM, va parlar sobre “El
paper del veterinari en la gestió mediambiental de les explotacions ramaderes”. A continuació va ser el torn per a
Cristina Massot, cap del Servei de Prevenció en Salut Animal del DAAM, que va intervenir per parlar del “Pla de seguretat del porcí. Enquestes”. Finalment, es va fer la presentació de l’App Sanitària del GSP de Lleida.
L’activitat es va
celebrar el 24
de març

Miquel Molins i Carmen L

Cristina Massot

El Grup de Sanejament Porcí de Lleida va col·laborar
amb la jornada i va presentar la seva App Sanitària
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La jornada formava part del Pla Anual
de Transferència Tecnològica (PATT)

Vicens
Enrique
Tarancón

en López

Lorenzo Fraile

Joan Gòdia

Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida

9

Obert el termini de presentació d’obres per a
la 44a edició del Premi del Llibre Agrari
El Col·legi de Veterinaris de Lleida col·labora un any més amb el guardó,
que es lliurarà durant la propera edició de Fira de Sant Miquel de Lleida
A principis d’any es va obrir la convocatòria anual per a
l’edició número 44 del Premi del Llibre Agrari, els objectius del qual són distingir aquelles obres recentment publicades que representin una aportació remarcable en l’àmbit agrari espanyol i estimular la creació de nous treballs
de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que permetin incrementar la literatura destinada al sector agrari.
Poden optar al premi les obres que facin referència a temes relacionats amb la producció agrària i forestal, la veterinària, la indústria alimentària, els espais verds, la gestió del territori, la preservació ambiental i l’àmbit rural en
general, podent-se presentar aquest any les obres publicades en format imprès o format digital.
Els autors i editorials interessats poden presentar les seves
obres fins al 22 de juny del 2015. El lliurament del premi,
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.
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< Descarregueu-vos les bases de participació

Què és la t
La triquinosi és una zoonosi causada, majoritàriament, pel consu
Els animals salvatges, especialment carnívors o omnívors,
en són el principal reservori. També els porcs domèstics són
reservori del paràsit, però els controls i les mesures que des
de fa temps s’estan aplicant han fet disminuir-ne la incidència fins a la desaparició de casos (des de l’any 1999 no
se n’ha detectat cap cas en porc d’engreix a Catalunya).

Prevenció de la triquinosi
La prevenció d’aquesta malaltia se centra en el control de la carn
que consumim.
Com a consumidors cal:
Consumir carns i productes carnis d’establiments autoritzats, que
són els que ens garanteixen un control adequat.
Cocció de la carn: 77ºC són suficients per inactivar el paràsit.
La congelació destrueix els quistos de triquina (peces de gruix inferior a 15 cm, 20 dies a -15ºC o bé 6 dies a -30ºC). Aquesta mesura no és efectiva per a l’espècie Trichinella Britovi.
Les carns destinades a comercialització estan sotmeses a un control sistemàtic, per part dels veterinaris oficials en escorxadors i
centres de manipulació de caça.

Anàlisi de la carn de porc se
En els humans, la malaltia clínica és molt variable, i pot anar
des d’una infecció no aparent fins a una malaltia mortal.
La simptomatologia va lligada a la localització del paràsit,
que pot afectar el sistema digestiu, muscular, respiratori,
cardiovascular, neurològic,... La mortalitat sol ser inferior a
l’1%, tot i que pot arribar a un 35% si no es diagnostica i
tracta ràpidament.
La incidència de la triquinosi en humans és baixa al nostre
país, tot i que podem observar un lleuger augment al darrer any.

Casos de triquinosi declarats en humans en els darrers anys
Any

Total Lleida

Total Catalunya

2005

1

1

2006

2

3

2007

-

-

2008

-

-

2009

-

-

2010

-

1

2011

-

-

2012

-

2

2013

-

1

2014

4

5

Font: Agència de Salut Pública de Catalunya.
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En cas de carn de caça que s’autoconsumeix, caldria que un veterinari analitzés la carn.
Les tècniques analítiques més adequades per detectar les larves
de triquina es basen en els mètodes de digestió; es desaconsella
el mètode de compressió per triquinoscopi, donat que té una fiabilitat molt baixa i pot donar falsos negatius.
Arran de la comunicació de detecció de Trichinella Pseudospiralis en un porc senglar procedent de Catalunya, l’Agència de Salut Pública es posiciona desaconsellant totalment el mètode triquinoscopi. Aquesta espècie de triquina (que fins ara mai no
s’havia detectat a l’Estat), no encapsula i per tant no es pot detectar amb triquinoscopi.

Malaltia de declaració obliga
És una malaltia inclosa a la Llista 2014 de l’Organització Mundial
de Sanitat Animal (OIE), a la qual se li aplica el Reial Decret
526/2014, de 20 de juny, pel qual s’estableix la llista de malalties dels animals de declaració obligatòria i se’n regula la notificació. Per tant, en cas de detectar triquina en una mostra, cal que
es comuniqui al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Medi Natural.
Per obtenir més informació, podeu consultar informació sobre la triquino
http://canalsalut.gencat.cat

triquinosi?
sum de carn de porc senglar infestada pel paràsit Trichinella spp

CATALUNYA

Nombre de mostres analitzades
Positius

2013

2012

2011

2010

2009

1.964
6

1.268
3

414
8

282
6

295
6

Font: Agència de Salut Pública de Catalunya.

Font:
Agència
de Salut
Pública de
Catalunya.

senglar
La digestió artificial és el mètode més fiable i l’obligatori a les sales de tractament de caça autoritzades.
És molt important assegurar-nos que la mostra és suficient (mínim 10 g), que procedeix dels grups musculars:
> Pilars de diafragma.
> Múscul intercostal.
> Masseters.
> Base de la llengua.
> Múscul de la part inferior de la cama.
Tot i que hi ha una traçabilitat correcta, les mostres han d’estar
inequívocament identificades per poder precisar la procedència
del senglar.

gatòria

uinosi al web del Canal Salut del Departament de Salut.

El Col·legi de Veterinaris de Lleida disposa d’un llistat de
veterinaris col·legiats que realitzen anàlisi de carn amb la
tècnica de digestió per detecció de triquina. Per poder figurar al llistat, cal que ompliu un formulari que us facilitarem al col·legi. El llistat de veterinaris que realitzen l’anàlisi de la carn per detecció de triquina es troba penjat a la
web del col·legi, en la pestanya “serveis al particular”.

Resumint:
1. La matança de porcs fora d’un escorxador no
està autoritzada a Catalunya.
2. La carn de caça per autoconsum de porc senglar hauria d’estar analitzada per un veterinari.
3. La tècnica analítica recomanada i fiable per detecció de triquina és la digestió.
4. Ens hem d’assegurar de la idoneïtat i traçabilitat de la mostra.
5. La triquina és una malaltia de declaració obligatòria, cal declarar els casos detectats.
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Actuacions deontològiques de la
Junta de Govern durant l’any 2014
Vetllar per la deontologia
professional és la tasca més
dura i complexa de les que
fan les juntes dels col·legis
Entre les tasques que ha de dur a terme un col·legi professional, i que així venen marcades en els seus estatuts,
hi ha dos feines fonamentals: la primera és la formació dels
col·legiats i la segona és vetllar
per la deontologia professional.
Aquesta darrera és la
tasca més dura i
complexa de les
que fan les juntes
dels col·legis professionals, però
que a la vegada
també serveix per
garantir la qualitat
del serveis veterinaris en general. Així,
els col·legis professionals estan obligats a recollir totes les queixes de la ciutadania i a esbrinar si són raonades o
no, i també estan obligats a donar-hi una resposta adequada.
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ACTUACIONS DURANT EL 2014
Actuacions d’advertiment a col·legiats (considerades com a faltes lleus) per mal ús de documentació
sanitària (15), de les quals 6 eren del mateix col·legiat, al qual es va obrir un expedient disciplinari.
Comunicats a les autoritats competents per falsedat documental en cartilles i passaports (5).
Comunicats AIAC per mal ús de la documentació
de l’arxiu (1).
Gestions per denúncies de particulars a col·legiats i
centres veterinaris de Lleida (6), que es detallen seguidament:
a) 1 expedient disciplinari sense sanció a Lleida
perquè la sanció ha estat imposada pel mateix
motiu en un altre Col·legi.
b) 1 expedient disciplinari amb sanció lleu per
mala praxis professional.
c) 1 visita a clínica per esbrinar causes de la denúncia, sense cap actuació per no trobar motiu
justificat.
d) 2 arxivades sense expedient per no trobar
causa justificada, atès l’informe del peritatge de
la Cia. Asseguradora RC Professional.
e) 1 pendent de valoració a la Cia. RC Professional.
Gestió d’una denúncia anònima per actuacions
fraudulentes amb comunicació als departament
competents de la Generalitat de Catalunya.

La junta del COVLL es va reunir amb
el president de la Diputació per
parlar dels estudis de veterinaris
Una representació de la junta directiva del Col·legi
de Veterinaris de Lleida, encapçalada per la seva presidenta, Carmen López, es va reunir el passat 22 de
gener amb el president de la Diputació de Lleida,
Joan Reñé.

Durant la trobada, es va parlar sobre els estudis de
Veterinària de la Universitat de Lleida (UdL), i la junta va reiterar, de primera mà, la ja coneguda clara posició dels veterinaris sobre la creació de la nova facultat a Lleida.
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Exposen les novetats sob
Pedro Esteve va oferir una xerrada que va tenir lloc el pas

Els representants de Ceva, amb Carmen López
i Dolors Corredera

La jornada portava per
títol “¿Qué hay de
nuevo en cardiología
clínica?”, una xerrada
que va anar a càrrec de
Pedro Esteve

Victoria Ramiro va obrir la jornada
El Col·legi va ser l’escenari, el 26 de març, d’una jornada sobre cardiologia clínica organitzada per Ceva que duia per títol “¿Qué hay de nuevo en cardiologia clínica?”, una xerrada que va anar a càrrec de Pedro Esteve.
Acreditat per AVEPA en l’especialitat de Cardiologia i certificat ESAVS de Cardiologia, Pedro Esteve és autor de nombrosos articles i conferències a Espanya i Portugal sobre Cardiologia i Diagnosi per Imatge, a més d’autor de diferents
llibres sobre aquesta especialitat. Esteve és també responsable de Diagnosfera, Centro de Referencia de Cardiología,
Diagnóstico por Imagen y Oftalmología, a San Sebastián de
los Reyes (Madrid), i Cardiosonic, com a servei de telemedicina.
Amb Pedro Esteve, els assistents a la conferència van poder
repassar les diferents classificacions de les patologies i quin
tractament es recomana per a cada estadi, tot això acompanyat d’interessants casos clínics i aportant una visió pràctica que va permetre els oients sortir de la conferència amb
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alguns interessants consells que es poden aplicar en el dia a
dia de cada centre.
L’acte s’emmarcava dins el cicle de conferències de Ceva sobre les novetats en la diagnosi i el tractament de les patologies cardíaques. Val a dir que, com a especialista en recerca i producció de fàrmacs per a cardiologia veterinària,
Ceva està oferint una sèrie de conferències mitjançat les
quals repassar, juntament amb els veterinaris clínics, l’evolució tant en el diagnòstic com en el tractament dins d’aquesta especialitat, tot aprofitant que estem assistint en els
últims anys a grans avenços en l’ús d’eines diagnòstiques i
en el coneixement de l’eficàcia dels diferents fàrmacs.
En aquesta ocasió, s’estan repassant, entre altres elements,
la importància del bloqueig de l’eix renina angiotensina aldosterona tant amb un iECA com amb l’espironolactona,
per evitar també els efectes nocius de l’aldosterona sobre la
fibrosi del múscul cardíac i sobre nombrosos factors que influïen sobre el ràpid deteriorament del pacient cardiòpata.

obre la cardiologia clínica
assat 26 de març i que comptava amb el patrocini de Ceva
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Campanya de recollida de signatures
en favor del “No a la pujada de l’IVA”
El COVLL s’adhereix a la iniciativa, que s’ha dut a terme a tot Catalunya
El Col·legi de Veterinaris de Lleida, de forma conjunta amb
el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i els altres
col·legis catalans, va posar en marxa una campanya de recollida de signatures per demanar una rebaixa de l’IVA dels
serveis veterinaris.
En aquesta campanya, es demanava la rebaixa de l’IVA dels
serveis veterinaris al tipus reduït comú als serveis sanitaris.
L’any 2012, l’IVA va passar del tipus reduït (8%) al nou tipus general (21%), i això ha provocat que molts propietaris no puguin fer front a l’augment del cost que comporta
la tinença d’un animal en condicions de salut adequades, ni
tampoc als tractaments de malalties cròniques, cirurgies, urgències veterinàries, etc., fets que han provocat l’increment
de l’abandonament d’animals.
Per aquest motiu, es va repartir entre els centres veterinaris
un document per tal de poder recollir les signatures de tots
aquells que vulguessin adherir-se a aquesta campanya. Es
calcula que a l’Estat espanyol hi ha uns 20 milions de mascotes. El 60% de les llars acull un animal de companyia. La
majoria d’aquestes famílies són conscients de l’estreta relació animal-humà i es preocupen pel seu benestar i estat sa-

18

Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida

nitari. Diversos estudis científics demostren que conviure
amb una mascota comporta uns beneficis importants, com
són: es redueix el nivell d’estrès, es potencia l’autoestima i
habilitat social dels propietaris, es millora la comunicació i es
redueix la pressió arterial, entre d’altres. En grups concrets,
com ara els nens o els avis, els beneficis de conviure amb
animals de companyia són encara més importants.
El col·lectiu veterinari realitza una tasca molt important de
conscienciació sobre la tinença responsable d’animals i l’educació sanitària, i així de forma directa repercuteix en la
salut pública, ja que es controlen aquelles malalties que poden transmetre’s dels animals a les persones: les malalties
zoonòtiques.
La no assistència sanitària o la reducció de les visites al veterinari dels animals de companyia suposen un menor control de les malalties que poden ser potencialment transmissibles a l’esser humà i, a més, un patiment dels propietaris
en no poder donar a les mascotes l’atenció sanitària que necessiten. Un estat sanitari precari en els animals de companyia pot desembocar en situacions de risc de zoonosis i
en l’increment de diferents malalties.

Les clíniques veterinàries fan una trobada
per analitzar temes d’actualitat
El funcionament de l’AIAC, el nou passaport i la normativa de gestió de
residus sanitaris, entre els aspectes que es van comentar en la jornada
El Col·legi va acollir el passat 26 de febrer una reunió informativa adreçada a tots els veterinaris clínics de petis
animals organitzada per la seva Comissió de Petits Animals.
Durant la trobada es van repassar els principals temes d’actualitat, entre ells, el funcionament de l’AIAC, el nou passaport i la normativa de gestió de residus sanitaris. Al final de la jornada, es va servir un àpat fred per a tots els
assistents.
Aprofundint més en els temes que es van tractar, es va
parlar de les inspeccions fetes a les clíniques, tot recordant
que no es poden fer cirurgies en centres que no disposen

La responsable de la Comissió de Petits Animals, Dolors Corredera, va plantejar els diferents temes acompanyada
de la presidenta Carmen López
de quiròfan equipat amb anestèsia inhalatòria, i que tampoc no es poden publicitar serveis dels que no es disposa,
com ara urgències o hospitalització. Sobre aquesta darrer
punt, l’hospitalització, es va precisar que sempre ha de ser
supervisada per un veterinari amb presència continua.
Un altre dels temes tractats va ser el de la gestió de residus. En aquest sentit, es va assenyalar que l’Administració començarà a fer inspeccions pel control del compliment de la normativa de la gestió de residus dels centres
veterinaris de tot tipus, i també dels veterinaris ambulants.
Igualment, es va parlar sobre la farmaciola veterinària, re-

cordant que cal que tothom que tingui activitat hagi presentat la comunicació de farmaciola al DAAM. Es va puntualitzar que aquesta farmaciola és susceptible d’inspecció per part dels serveis veterinaris, a la vegada que es va
recordar que també cal tenir el registre d’entrada dels medicaments, que es pot fer mitjançant els albarans de compra (amb lot i caducitat dels productes), i el registre de sortida, mitjançant les receptes emeses (s’han de guardar durant 5 anys).
Finalment, es va mostrar el document amb instruccions de
la FVE de com complimentar el nou passaport.
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La segona edició del Torneig de Pàde
Jordi Melgosa i Josep Céspedes van ser els guanyadors d’un c
La parella formada per Jordi Melgosa i Josep Céspedes va ser la guanyadora de la segona edició del
Torneig de Pàdel del Col·legi de Veterinaris de Lleida, celebrada amb èxit a les instal·lacions del Padel
Indoor Lleida.
El torneig es va disputar el divendres 27 de febrer
i va aplegar més d’una vintena de participants, tots
els quals van rebre un wellcome pack amb polo/samarreta tècnica, beguda, fruita, descomptes i sorteig de regals.
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del del COVLL es completa amb èxit
n campionat que va tenir com a escenari el Padel Indoor Lleida
La competició es va desenvolupar en la primera fase sota el sistema de fase americana, amb grups de
nivells barrejats i partits de 30 minuts. Els dos millors de cada grup passaven a jugar les semifinals, i
els dos amb menys punts anaven al quadre de consolació.
Els guanyadors de la primera categoria, que van ser
Jordi Melgosa i Josep Céspedes, es van endur un
xec regal i els finalistes un altre gentilesa del Col·legi de Veterinaris. En el cas de Melgosa, repetia tí-

tol, ja que també es va imposar en la primera edició del torneig.
La jornada va comptar amb l’organització de la Comissió de Joventut i Lleure del Col·legi de Veterinaris de Lleida, amb la col·laboració de Padel Indoor
Lleida. L’objectiu era fomentar l’activitat física i el
bon ambient entre els col·legiats, tot i que el torneig era obert a tothom. De fet, els inscrits havien
de ser col·legiats o gent que anés acompanyada
d’un col·legiat.
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IN MEMORIAM
RAFAEL CHAVARRÍA CRESPO
Va néixer a Cañaveras (Cuenca) l’any 1924. Llicenciat en veterinària, es va
col·legiar a Lleida l’any 1966 i va treballar a la nostra província com a tècnic d’empresa ramadera. Era el col·legiat jubilat L-199, tenia 92 anys i des
de feia molt temps residia a la ciutat gallega de Ferrol. Va morir el passat 28
de desembre de 2014.
La junta directiva del COVLL trasllada a la seva família i amics el més sincer
condol i lamenta profundament la seva pèrdua.

Intervencions de Carmen López
als mitjans de comunicació
Arran de l’aparició d’alguns temes d’actualitat, entre
ells la campanya de recollida de signatures pel no a la
pujada de l’IVA, van ser diversos els mitjans de comunicació (diaris, mitjans digitals i ràdios) els que van voler copsar l’opinió del Col·legi per boca de la presidenta
del COVLL. Carmen López també va ser la protagonista del programa ‘Lleida al Dia’ de Lleida TV.

Luis Sanmartín, premiat amb un viatge a San Juan (Alicante)
La Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados va sortejar un viatge per a sis col·legiats i acompanyants per anar
del 20 al 25 de març al complex residencial que Previsión Sanitaria Nacional té a Pérez Mateos de San Juan (Alicante). Un dels afortunats en el sorteig va ser el col·legiat lleidatà Luis Sanmartín.
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Doble jornada sobre la nova PAC i el PDR, al COEAC Lleida
amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Lleida
El passat 26 de març, la seu a Lleida del Col·legi d’Enginyers Agrònoms va acollir una doble jornada que va
abordar diferents aspectes, com ara els Ajuts Directes en la Nova PAC 2014-2020 i el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020.
La jornada es va celebrar amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Lleida i del Col·legi Oficial Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles. La presidenta del COVLL, Carmen López, va participar en la presentació oficial de la jornada.

El COVLL, present en la inauguració de la Fira de Sant Josep de Mollerussa
Josep Torra i Dolors Corredera van representar la junta del COVLL en la inauguració de la Fira de Sant Josep de Mollerussa, que va apujar el teló de la seva 143a edició el passat 19 de març en un acte presidit pel president de la Generalitat, Artur Mas. Més de 280 expositors directes van omplir el Recinte Firal, amb més de 25.000 metres quadrats de superfície neta ocupada.
Lliurament de la beca amb inscripció gratuïta per a la jornada d’AVAFES
El COVLL va atorgar una inscripció gratuïta per a la jornada d’AVAFES sobre l’ornitologia i patologia d’aus que es va
celebrar a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona els dies 27, 28 i 29 de març. El títol era
“Introducció a l’ornitologia i a la patologia d’aus”.
Serveis bibliotecaris per als col·legiats, a la web del Consell
Us recordem que es va publicar a la web del Consell (www.veterinaris.cat) un accés a la pàgina d’informació i presentació del conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consell per a la prestació de serveis bibliotecaris als col·legiats de tot Catalunya. En aquesta pàgina es pot trobar la guia de serveis, així com les dades de contacte per correu electrònic. Trobareu tota la informació al banner de “Serveis bibliotecaris als col·legiats”.

El Consell signa un conveni
amb AVEPA per promoure
la formació continuada
A finals d’any, el Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya va signar un
acord de col·laboració amb AVEPA
que té per objecte fonamental promoure i participar en la formació continuada. A la signatura hi van assistir
la presidenta del Consell i Col·legi de
Lleida, Carmen López, i els representants d’AVEPA.
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