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Vot de confiança

Després de les eleccions a la Junta de Govern, la candidatura
de continuïtat encapçalada per Carmen López seguirà al
capdavant del Col·legi els pròxims quatre anys

Gràcies
Quan, fa quatre anys, ens vau atorgar la responsabilitat de posar-nos al capdavant de la junta directiva del Col·legi de Veterinaris de Lleida, s’obria davant nostre una etapa plena de reptes i d’il·lusions, però també d’incertesa pel fet d’estar a l’alçada
de la vostra confiança. Ara, quatre anys després, la il·lusió es manté intacta, els reptes s’han ampliat i s’han renovat, i aquella
incertesa per estar a l’alçada, sense haver desaparegut, perquè sempre ens acompanya i ens fa estar alerta, en part s’ha mitigat pel fet que ens hagueu fet confiança un altre cop.
És per això que, tots els membres de la junta directiva, volem començar aquest nou mandat donant-vos les gràcies per aquest
suport. Un suport que ens ha d’animar a seguir treballant en la línia que vam emprendre quatre anys enrere, fent una aposta
per la continuïtat però sense oblidar que cal estar atents a tot allò que es mou al voltant del nostre dia a dia professional i del
mateix Col·legi, i donant una resposta adequada a les vostres inquietuds i necessitats.
No cal dir que, per a qualsevol veterinari, és un orgull poder representar el Col·legi i tot el seu col·lectiu, i que ens sentim preparats per acceptar la responsabilitat que suposa afrontar quatre anys més de feina, quatre anys durant els quals tindreu en el
Col·legi un punt de trobada amb les portes obertes de manera permanent. Ha estat així des que vam començar i entenem que
no pot ser d’una altra manera si allò que pretenem és esdevenir un Col·legi viu, en constant evolució, dinàmic i amb futur.
Anant un pas més enllà, i sempre amb la mirada posada en aquest futur, per aquest nou període al capdavant del Col·legi ens hem marcat com a objectius tot un seguit de reptes que volem compartir amb tots vosaltres. En aquest sentit, i en primer terme, entenem que ha de ser prioritari defensar el col·legiat i la professió davant la societat, davant el món empresarial i davant les administracions, així com reforçar la nostra aposta per la formació continuada, un aspecte que ja vam posar en marxa en l’anterior mandat i que
ara volem mantenir ampliant l’oferta de jornades especialitzades, cursos i seminaris de tots els àmbits que
envolten la nostra professió.
En aquesta mateixa línia, creiem que és fonamental seguir tenint una participació activa en la implantació i
desplegament de la recepta electrònica, i també mantenir una participació activa en congressos, fires, campanyes de sensibilització i actes privats o públics que permetin prestigiar i donar visibilitat al món de la veterinària a casa nostra.
En relació directa amb això, també considerem bàsic cuidar les relacions amb les institucions lleidatanes, catalanes i estatals, però sempre amb la mirada posada en la defensa dels interessos dels nostres professionals i posant en valor la tasca del veterinari.
Pel que fa al dia a dia del Col·legi, volem dur a terme una enquesta per recollir propostes i suggeriments per
seguir construint un col·lectiu dinàmic, un col·legi unit, actiu i adaptat a les necessitats de tots. Aquesta dinamització entenem que passa també per millorar les eines que teniu al vostre abast, motiu pel qual volem
renovar la pàgina web perquè esdevingui un instrument clau en la comunicació i en la imatge del Col·legi,
i millorar també la “newsletter”, creant nous perfils a les xarxes socials i mantenint la revista oficial.
Quant a la seu del Col·legi, volem donar continuïtat a la modernització de les instal·lacions i adequar-les a
les necessites actuals, unes necessitats que passen també per reactivar i reforçar la tasca i l’abast de les diferents comissions que integren el COVLL.
No voldria acabar sense recordar-vos que el fet de compartir aquets objectius amb vosaltres no s’ha de quedar aquí, sinó que us encoratgem a que els feu vostres, que ens ajudeu a tirar-los endavant i que mireu de
millorar-los i d’enriquir-los, motiu pel qual reiterem que seguim oberts a les propostes que ens vulgueu fer
arribar, convertint la seu del Col·legi en un punt de trobada per a tots els professionals que ho desitgin i
mantenint sempre el valor afegit que representa l’atenció personalitzada mitjançant la secretaria.
Reiterem el nostre agraïment i esperem estar a l’alçada de les vostres demandes i expectatives, que són les
nostres.

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

Aposta per la
El Col·legi de Veterinaris de Lleida tindrà continuïtat en la
seva Junta de Govern i en el seu projecte, després de la
celebració de les eleccions del 28 de gener de 2016 que
van posar punt final a un procés electoral en el qual es va
ratificar la candidatura encapçalada per la presidenta Carmen López.
Aquesta llista estava integrada també per Josep Torra, que
repetirà com a secretari, Teresa Milà, que serà la nova tresorera, i les vocals Dolors Corredera, Ana Barbé i Gemma
Rodríguez. Atès que només hi havia una candidatura per
cobrir les places de president, secretari i tresorer, aquests
càrrecs no figuraven a les paperetes electorals, amb la qual
cosa López, Torra i Milà van ser proclamats automàticament abans dels comicis.
En el cas de les vocalies, es va presentar també una candidatura única de Pere-Miquel Parés, de manera que els
votants havien de triar els tres càrrecs de vocals entre els
quatre aspirants. Al final, i un cop escrutat el vot presen-
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La Junta de Govern encapçalada per Carm
després de ser ratificada durant un procés
votant per esco
cial i el vot per correu, els escollits van ser els tres membres de la candidatura encapçalada per López, és a dir, Dolors Corredera, Ana Barbé i Gemma Rodríguez.
D’aquesta manera, la nova junta de govern només presentarà un canvi respecte a la legislatura anterior, ja que
Ana Barbé ocuparà la plaça d’Albert Finestra, que no va
optar a la reelecció.
A les eleccions hi van participar un total de 135 col·legiats,
110 dels quals ho van fer per correu. Gemma Rodríguez
va sumar 128 vots, Ana Barbé i Dolors Corredera, 126 cadascuna, mentre que Parés en va tenir 13. Hi va haver un
vot en blanc i un de nul.

la continuïtat
men López seguirà al capdavant del COVLL
és electoral en el que només es va acabar
collir els vocals
La mesa electoral va estar formada per Josep Maria Aumedes com a president, Antoni Pané com a vocal i Neus
Callizo com a secretària.
Per a Carmen López, aquest serà el seu segon mandat al
capdavant del Col·legi de Veterinaris de Lleida, el qual ja
ha presidit durant la darrera legislatura i del qual, amb anterioritat, ja havia format part de la junta de govern.
En els quatre anys de mandat que té pel davant, la nova
junta directiva ha marcat una línia continuista en la seva
gestió, amb un seguit de reptes alguns dels quals ja va posar en marxa en la legislatura anterior.
Així, entre els seus objectius hi ha seguir amb la defensa

del col·legiat i la professió davant la societat, el món empresarial i les administracions, continuar millorant les relacions amb les institucions i les administracions, així com
reforçar l’aposta per la formació continuada potenciant
l’organització de jornades especialitzades, cursos i seminaris, i també la participació en congressos, fires, campanyes de sensibilització i actes diversos.
A nivell de funcionament intern, hi ha previst fer una enquesta per recollir informació per tal d’establir unes pautes que enforteixin i dinamitzin el Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida, el qual vol que guanyi presència a la
xarxa mitjançant la renovació de la pàgina web i la newsletter.
Donar continuïtat a la remodelació de les instal·lacions del
Col·legi és un altre dels punts en els quals vol fer incidència la nova junta, de la mateixa manera que pretén que el
COVLL reforci la tasca i l’abast de les diferents comissions
que l’integren.
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LA NOVA JUNTA

Carmen López Burillo
Presidenta

Dolors Corredera Alcover
Vocal

Núm. Col·legiat: 591
Tasca professional: Veterinària
del DARP

Núm. Col·legiat: 570
Tasca professional: Veterinària
clínica d’animals de companyia

Josep Torra Masip
Secretari

Gemma Rodríguez Torras
Vocal

Núm. Col·legiat: 694
Tasca professional: Veterinari
de l’empresa V3 equip veterinari SL

Núm. Col·legiat: 1.009
Tasca professional: Tècnic comercial - CEVA Salud Animal

Teresa Milà i Beà
Tresorera

Ana Barbé Roig
Vocal

Núm. Col·legiat: 802
Tasca professional: Veterinària
Tècnic de Protecció de la Salut

Núm. Col·legiat: 742
Tasca professional: Veterinària
de porcí - Vall Companys
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Assemblea General Ordinària
El Col·legi de Veterinaris de Lleida va celebrar el passat 17 de desembre la seva Assemblea General Ordinària.
Durant la sessió es va procedir a la lectura i aprovació de l’acta de la sessió celebrada el 28 de maig anterior, l’estudi i aprovació del Pressupost d’Ingressos i Despeses per a l’any 2016, i es van tractar altres assumptes d’actualitat del Col·legi, a més d’atendre els precs i preguntes dels assistents.

El COVLL, present a la Jornada Agrifood
El 15 de desembre, Agrifood va organitzar la IV Jornada al Parc Científic i Tecnològic de Lleida, sota el títol “Alternatives empresarials i estratègia tecnològica”, amb sessions centrades en aspectes clau com ara
la innovació tecnològica, el “núvol”, la transformació
digital, els sistemes predictius i de modelització, l'optimització i gestió dels processos productius, sensorització, BI (Business Intelligence) i integració de sistemes. La jornada va comptar amb l’assistència de la presidenta del COVLL, Carmen López.
El Col·legi assisteix a la Jornada anual del Pla
de Salut
El Col·legi de Veterinaris de Lleida va estar representant per Teresa Milà, membre de la seva junta directiva, a la Jornada anual del Pla de Salut, que es va celebrar a Sitges el passat 27 de novembre. Durant la
sessió es va destacar que els catalans han guanyat 4
anys d’esperança de vida en bona salut molt abans del
previst al Pla de Salut i es va presentar la nova proposta de Pla de Salut pels anys 2016-2020, que posa
l’accent en promoure estils de vida saludable i combatre reptes socials i de salut com el del sedentarisme.
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Jornada sobre ‘Anestèsia i an
La conferència es va celebrar el passat mes de novembre al COVLL s
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nalgèsia en la pràctica diària’
L sota l‘organització d’Ecuphar i amb Alfonso Bañeres com a ponent
La sala d’actes del Col·legi de Veterinaris de Lleida va acollir el 18 de novembre passat una jornada sobre “Anestèsia i analgèsia en la pràctica diària”.
Celebrada sota l’organització d’Ecuphar®, la conferència
va anar a càrrec d’Alfonso Bañeres (Veterinario Técnico Pequeños Animales Zona Norte), que va parlar sobre l’enfocament farmacològic dels procediments anestèsics rutinaris (sedació, anestèsia, analgèsia, anestèsia local, UCI,...)
per tal de poder optimitzar l'ús dels diferents productes del
vademècum d’Ecuphar.
La conferència va tractar sobre els principis generals i les
diferents tècniques emprades en els procediments en anestèsia de petits animals. Els Laboratoris Ecuphar (abans Laboratoris Dr. Esteve) ofereixen una gamma completa de
productes anestèsics, així com una sèrie de serveis tècnics

englobats en la plataforma Quirofarm.
Mitjançant aquest servei, s'ofereix assistència tècnica contínua, assessorament especialitzat, revisió d'equips anestèsics, xerrades, tallers, etc. L'actualització dels protocols
anestèsics en animals de companyia és de gran importància, ja que amb això s'aconsegueix millorar l'analgèsia, la
hipnosi i el confort perioperatori. L'ús d'agonistes alfa 2,
opiacis, agents inductors, benzodiazepines, etc., es complementa amb l'aplicació de tècniques d'anestèsia local,
d'implementació cada cop més habitual en els quiròfans.
Com a novetat, es va descriure l'ús de Dexdomitor en
combinació amb anestèsics locals, la qual cosa permet que
aquests facin el seu efecte de forma més ràpida i intensa,
alhora que dupliquen la seva durada gràcies a les seves
propietats analgèsiques i vasoconstrictores.
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El COVLL participa en el programa pilot per
implantar la recepta electrònica (PRESCRIVET)
El Col·legi de Veterinaris de Lleida és un dels cinc de tot l’Estat
espanyol que participa en el programa pilot que ha endegat el Consejo
Nacional de Veterinarios de España i que té com a objectiu la gestió de
la recepta electrònica veterinària i la seva progressiva implantació.
Aquest programa pilot s’implanta, a més de Lleida, als col·legis de Toledo, Càceres, Lugo i Múrcia. Consisteix en la creació i posada en marxa de la plataforma en línia PRESCRIVET, plataforma dissenyada per a la gestió de la recepta
electrònica veterinària per part de tots els agents actius que
puguin beneficiar-se de la mateixa: titulars d'explotacions
ramaderes, farmacèutics, col·legis provincials, comercials i, per
descomptat, veterinaris
col·legiats.
Des del Col·legi de Veterinaris de Lleida s’anima a tots
els col·legiats a participar en
aquesta iniciativa per tal de
convertir-se en usuaris d’una
eina preparada per connectarse a altres sistemes de receptes electròniques que ja s'estiguin utilitzant. Amb el llançament d'aquesta eina, es posa a
disposició de tots els actors involucrats una solució tecnològica d'alta eficiència per a la gestió de receptes de forma segura
i eficaç, que permeti en tot moment mantenir la traçabilitat del
medicament.
La Plataforma de Prescripció Veterinària PRESCRIVET es basa en
la generació de receptes en format
electrònic, bé a través del lloc web
www.prescrivet.net, o d’una aplicació per a dispositius mòbils, especialment dissenyada per
al veterinari, que permeti la creació de les mateixes sense
necessitat de mantenir una connexió online amb el sistema.
Cada prescriptor necessitarà d’un certificat electrònic de signatura digital que acrediti la identitat del mateix i la validesa i legalitat de la eRecepta. Aquest certificat electrònic estarà vinculat a la filiació del facultatiu prescriptor i a un nombre de registre d’àmbit nacional, garantint les mesures de
seguretat i traçabilitat.
Mitjançant PRESCRIVET, els veterinaris gaudiran d’un se-
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guit d’avantatges sobre el sistema actual, com accedir al Vademècum incorporat a PRESCRIVET i actualitzat des del sistema Nomenclàtor de l’AEMPS; la possibilitat de buscar per
diferents camps incloent "principi actiu"; l’accés directe a
la fitxa tècnica de cada medicament present en el Vademècum; la possibilitat de gestionar
"Vademècum privat" per agilitzar
les eReceptes en dispositius mòbils; emetre receptes bé des de
dispositius mòbils (mòbil & tauleta, tant Android com IOS) o des
del mateix lloc online PRESCRIVET.NET; l’accés a l’històric d’eReceptes emeses pel veterinari;
informes històrics de receptes i
tractaments; la gestió d’entrades/sortides de ‘Mi Botiquín’; la
impressió d’auditoria de moviments per rang de dates; l’accés a document legal eRecepta, així com la impressió de la
mateixa en format PDF. Al seu
torn, un grup de veterinaris
col·legiats poden sol·licitar
l’alta d’un "Equip Veterinari"
en el seu Col·legi Provincial.
D’aquesta manera poden
compartir farmaciola i també (si així ho requereixen)
les receptes emeses per tots
ells contra aquesta farmaciola d’equip.
Els usuaris interessats poden ja donar-se d’alta al sistema
PRESCRIVET a través del web www.prescrivet.net. En
aquest mateix lloc web s’ha implantat una àrea de manuals
i indicacions, que explicarà als interessats els passos a seguir per a la seva inscripció i més informació sobre aquesta
implantació. La plataforma ja està operativa per a la gestió
de receptes i resta d’operacions disponibles a través de la
plataforma electrònica.
Podeu consultar tota la informació relativa a la plataforma
i els passos a seguir a www.prescrivet.net. També podeu
contactar amb el COVLL.

La jornada va ser organitzada pel COVLL amb la col·laboració de MSD

Anàlisi sobre maneig de recria de vaquí,
a la Seu d’Urgell
La prevenció de diarrees
neonatals, aspecte clau del
qual va parlar Laura Ferreira
La Seu d’Urgell va ser l’escenari, el passat 24 de novembre,
d’una jornada tècnica gratuïta de vaquí sota el títol “Maneig
de recria: Prevenció de diarrees neonatals”, organitzada pel
Col·legi de Veterinaris de Lleida amb la col·laboració de MSD.
L’activitat, que va anar a càrrec de Laura Ferreira (SFA Vacuno Reproductor MSD Animal Health), també estava inclosa dins el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT).
La jornada es va iniciar amb la presentació, per part de Carmen López, presidenta del Col·legi de Veterinaris de Lleida,
a la que va seguir la xerrada de Laura Ferreira i el posterior
debat. A la jornada també hi eren presents els membres de
la junta Josep Torra i Gemma Rodríguez.
Es va fer especial incidència en el fet que les vedelles que es
recrien a les nostres granges són les futures vaques reproductores i, en conseqüència, requereixen d’una atenció especial tant per part dels veterinaris com dels productors. És
per això que el correcte desenvolupament de la vedella durant aquest període permetrà que, després del part, aquesta desenvolupi tot el seu potencial productiu. En la seva primera etapa és molt important prevenir patologies com ara
les diarrees neonatals, causants de tantes baixes i pèrdues
econòmiques. Per això, un pilar fonamental és el maneig de
recria i la prevenció d’aquesta patologia.

Laura Ferreira, durant la seva intervenció

Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida

11

Els antimicrobians en porcí i el seu
a debat a l’ET
La jornada va ser organitzada pel DARP i el C

L’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (Universitat
de Lleida) va acollir el passat 20 d’octubre la jornada sobre “Antimicrobians en porcí: Ús responsable a les explotacions ramaderes”, organitzada per DARP i el Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya i que va ser clausurada
de forma oficial per la presidenta del Consell i del COVLL,
Carmen López.
L’elevat ús d’antimicrobians, tant en medicina humana com
en veterinària, es relaciona amb l’aparició i la propagació
accelerada de microorganismes resistents i, en conseqüència, amb una disminució de la seva eficàcia, motiu pel
qual es considera com un dels grans problemes de salut
pública i un tema prioritari per a la Comissió Europea.
En aquest sentit, l’Agència Espanyola de Medicaments i
Productes Sanitaris (AEMPS) impulsa un pla d’acció per
afrontar aquesta problemàtica, que es va iniciar l’any 2014
i contra la qual ja s’han posat en marxa vàries mesures i
accions en diferents àmbits.
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Durant la jornada es va destacar la importància de donar
una visió pràctica d’aquesta problemàtica, de manera que
persones vinculades amb el sector van parlar de les seves
experiències i es va tractar el tema d’una manera global
quant a la millora de l’estat sanitari de les explotacions porcines per tal de minimitzar l’ús d’antibiòtics.
Una de les ponències va ser sobre el “Pla Nacional de lluita contra les resistències als antibiòtics. Situació actual”, a
càrrec de Cristina Muñoz, cap de servei i membre del
CVMP-Departament de Medicaments Veterinaris de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris
(AEMPS).
A continuació es va impartir una xerrada sota el títol “Antimicrobians en porcí: una visió pràctica”, a càrrec de Lorenzo Fraile, professor agregat de la UdL; i, per acabar,
Blanca Gonzàlez, responsable de Qualitat Mevet SAU
(Grup Vall Companys), va parlar de la “Medicació a les
granges. Activitats complementàries”.

u ús a les explotacions ramaderes,
ETSEA Lleida
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya

La presidenta del Consell i del
COVLL va ser l’encarregada de
cloure la sessió
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El Concurs de Fotografia ‘La
La exposició itinerant de la segona edició e
La Biblioteca Pública de Lleida va acollir, del 13 al 29 de
gener, l’exposició de fotografia itinerant que va recórrer
tot Catalunya arran de la segona edició del Concurs Fotogràfic ‘La Meva Mascota’, posat en marxa pel Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya.
El jurat d’aquest concurs es va reunir el passat 20 de juliol
a Barcelona per escollir els premiats en les dos categories
que hi havia. Aquest jurat estava format per Carmen López, presidenta del Consell de Veterinaris de Catalunya i
presidenta del COVLL; Cori Escoda, presidenta del Col·legi de Veterinaris de Tarragona; Maria Pifarré, membre del
Consell del Veterinaris de Catalunya i membre del Col·legi de Veterinaris de Barcelona; Bernat Serdà, president del
Col·legi de Veterinaris de Girona; Josep Llupia, membre de
la Junta del Col·legi de Veterinaris de Barcelona; Pep Es-

coda, fotògraf i guanyador del premi Luxor; Alèxia Falcó,
veterinària i directora de l’empresa Tan Amigos; Carles Tahull, cap de Comunicació del Col·legi de Veterinaris de Lleida; i Elisenda Pujol com a secretària.
El jurat va visionar les més de 400 fotografies presentades
en aquesta segona edició i va mostrar la seva satisfacció
pel grau d’acceptació de la convocatòria, amb gairebé mig
miler d’imatges provinents de tot Catalunya.
Un cop revisades i valorades totes les fotografies presentades, el jurat va procedir a escollir les fotografies que passarien a formar part de l’exposició fotogràfica itinerant que
ha recorregut tot Catalunya i que al gener es va poder veure a la Biblioteca de Lleida. Es van triar, també, les imatges
guanyadores dels premis en les dos modalitats que contemplava la convocatòria.

L’exposició va recórrer tot Catalunya i va ser a la Biblioteca de Lleida del 13 al 29 de gener
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a Meva Mascota’ va a més
es va poder veure a la Biblioteca de Lleida
Així, en l’apartat de ‘Fotografia més bonica’, la imatge
guanyadora va ser la titulada ‘Nuca’, obra de Guille Brunet, de Sant Pol de Mar, mentre que en el capítol de ‘Fotografia més original’, l’escollida com a vencedora va ser
‘Cap i Cua’, una creació realitzada per Irene Roda, de Tarragona. Dins l’aparat de ‘Fotografia més bonica’, també
es van concedir accèssits a Àlex Armendàriz, de Vilanova
del Vallés, per ‘Moka en Gris’, i Alba Pérez, de Sant Feliu
de Guíxols, per ‘Cliff’, mentre que en ‘Fotografia més original’ els accèssits van ser per a Antonio Galicia (Badalona), per ‘Un cafè de bon matí’, i per a Javier Rodríguez
(l’Hospitalet de Llobregat) per ‘Casualitat??’.
Tots els membres del jurat van destacar la qualitat dels treballs presentats i la dificultat en l’elecció de les imatges
guanyadores.

Guille Brunet va recollir el premi a la foto més bonica

El lliurament de guardons es va fer a Barcelona al juliol

El jurat va escollir les vencedores
d’entre més de 400 fotografies rebudes

Carmen López va ser l’encarregada de clausurar l’acte

Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida

15

Guanyadora Fotografia més Bonica
‘Nuca’ - Guille Brunet

Guanyadora Fotografia més Original
‘Cap i Cua’ - Irene Roda

Accèssit Fotografia més Bonica ‘Moka en Gris’ - Àlex Armendàriz

Accèssit Fotografia més Bonica
‘Cliff’ - Alba Pérez

Accèssit Fotografia més Original
‘Un cafè de bon matí’ - Antonio Galicia
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Accèssit Fotografia més Original
‘Casualitat??’ - Javier Rodríguez

OPINIÓ
Pifarré i la defensa del benestar animal
La Ramaderia Pifarré és una empresa familiar històrica,
amb una tradició d’un segle i que és un exemple de feina ben feta. És un projecte de vida que va començar amb
quatre vaques i que avui dia compta amb 300 vedells.
Ens consta que sempre ha complert amb tots els requisits administratius i amb les obligacions legals pertinents,
però, pel damunt d’això, que sempre ha basat la seva feina en l’estimació i la cura del bestiar.
Avui, però, aquesta explotació està en perill, més encara, està sota mínims. I ho està en virtut de la iniciativa
d’un veí de la granja dels Pifarré que va decidir tallar el
camí d’accés a l’explotació, el camí de tota la vida, comprometent el futur de la granja i, el que és pitjor, dels animals que hi viuen.
Perquè, al cap i a la fi, i com molt bé han expressat un i
altre cop des de la família Pifarré, els grans perjudicats
són els seus animals, que estan patint una situació intolerable i que costa d’entendre que passi en ple segle XXI.
Costa d’entendre que ens omplim la boca –mai millor dit–
un i un altre cop destacant la importància i els valors dels
productes de proximitat, però que donem l’esquena i no
cuidem a aquells que porten un segle vetllant per l’excel·lència d’aquests productes i dels animals que els produeixen al nostre territori.
En aquest sentit, des del Col·legi de Veterinaris de Lleida,
hem defensat sempre la responsabilitat social que tenim,
com a professionals sanitaris que som, de vetllar per la
salut, tant la dels animals com la de les persones, atès que

les malalties dels uns i dels altres estan íntimament relacionades, fins al punt que entenem que el futur passa per
un concepte de salut única que engloba animals i persones, i amb el qual estem fermament compromesos.
És per això que creiem que ara no és el moment de buscar culpables, sinó de trobar solucions. Unes solucions
que, al nostre parer, no passen per una sentència ni per
una decisió política, sinó pel sentit comú i per la dignitat,
pel respecte a la feina ben feta d’una família i pel respecte
a la salut i al benestar dels animals. Unes solucions que,
fins avui, només hem vist que les ha buscat la família Pifarré, que ha plantejat alternatives reals i ha proposat altres opcions factibles amb la mirada posada en evitar el
patiment dels animals.
Cal recordar, a més, que a hores d’ara el problema és
d’un particular com és la família Pifarré, però que aquesta és una qüestió que, en un futur, pot afectar altres pagesos i ramaders de l’Horta de Lleida i d’altres punts de
les nostres comarques, amb la qual cosa cal mirar molt
més enllà, valorant, de debò, si es dóna prioritat als usos
agraris i tradicionals per sobre d’altres interessos. El problema de la Ramaderia Pifarré és, per tant, un problema
de tots, i com a tal s’ha de veure i valorar.
Per tot això, des del Col·legi de Veterinaris de Lleida volem expressar el nostre suport a la família Pifarré i, a la
vegada, volem demanar a les institucions i a la Justícia
que actuïn, i que ho facin amb aquell sentit comú a què
ens referíem abans i que protegeixin els animals.

Junta de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
Carta enviada als mitjans de comunicació a finals del mes d’octubre
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El Col·legi, amb l’Institut de Recerca Biomèdica
de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida)
La donació anirà destinada a promoure, desenvolupar, gestionar
i difondre la recerca biomèdica bàsica, translacional-aplicada i
clínico-epidemiològica

El Col·legi de Veterinaris de Lleida seguirà sent una de les
entitats col·laboradores de l’Institut de Recerca Biomèdica
de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida), una unió que es
va renovar a finals d’any amb la signatura del document
oficial del conveni de col·laboració per part de la presidenta del COVLL, Carmen López, i del responsable de Promoció de l’IRBLleida, Josep Maria Bosch, que ho va fer en representació del seu director, Xavier Matias-Guiu.
La donació del Col·legi anirà destinada a promoure, desenvolupar, gestionar i difondre la recerca biomèdica bàsica,
translacional-aplicada i clínico-epidemiològica i la formació
en recerca en l’àmbit de les ciències de la salut, principalment a Lleida. També es definiran objectius preferencials
que possibilitin una investigació de qualitat i un augment
significatiu de la qualitat assistencial, per proporcionar uns
millors serveis a la nostra població.

Bosch i López, durant l’acte de signatura de l’acord
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El Máster en Sanidad y Producción Porcina
celebra els seus 10 anys d’història
Ex alumnes de totes les edicions participen en un sopar a la Seu Vella
amb la col·laboració del COVLL
El passat 13 de novembre es va celebrar a la
Sala Canonja de la Seu Vella de Lleida, el
desè Aniversari del Máster en Sanidad y Producción Porcina. Aquest esdeveniment va
ser organitzat per la Comissió d'ex alumnes
i va comptar amb un total de 110 assistents,
entre ells la presidenta del COVLL, Carmen
López.
L'objectiu va ser el retrobament dels alumnes i professors de totes les edicions, per celebrar i compartir el que ha aportat el màster en aquests deu anys de formació de més
de 250 especialistes en porcí, ajudant-los a
aprofundir i a actualitzar-se en les principals
temàtiques teòriques i pràctiques del sector.
L'esdeveniment va comptar amb el patrocini de Laboratoris Lamons, Hipra, Proyecseramaders, Danbred International, Kubus i el Col·legi Oficial
de Veterinaris de Lleida, i amb la col·laboració del Grup de
Sanejament Porcí de Lleida GSP, INFOPORC i el Grup de
Gestió Porcina GGP de la Universitat de Lleida.
Un dels moments més emotius de l'esdeveniment va ser
quan es van projectar fotos de totes les activitats pràctiques
i sopars socials que han realitzat els alumnes al llarg d'aquests
deu anys.
Alguns dels ex alumnes presents en altres continents, que
no van poder assistir a l'esdeveniment, van sorprendre els
convidats amb una intervenció audiovisual mitjançant un
dels projectors de la sala. En acabar el sopar, i abans del fi
de festa, va arribar el moment del sorteig de petits obsequis
i regals als assistents.

El Col·legi atorga una beca
compartida
Com cada any, el Col·legi de Veterinaris de Lleida ha atorgat una
beca per a la present edició del
Máster valorada en 2.000 euros
entre aquells col·legiats que en
van fer petició. En aquest ocasió,
la beca es va repartir entre dues
col·legiades: Alexandra Guiu i Alba Puigredon.
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Reunió de Clíniques-Petits animals
a la seu del Col·legi
És va parlar del nou reglament de clíniques, de les inspeccions de
clíniques i de l’AIAC-Pestanya sanitària, entre d’altres temes
La seu social del Col·legi de Veterinaris de Lleida va acollir, el passat 16 de desembre, la Reunió de Clíniques-Petits animals, amb la presència de la presidenta del COVLL,
Carmen López, i de la responsable de la Comissió de Petits, Dolors Corredera.
La trobada estava oberta a tots els col·legiats en exercici

professional en clínica de petits animals. Entre d’altres assumptes, es van tractar temes relacionats amb el nou reglament de clíniques, les inspeccions de clíniques i l’AIACPestanya sanitària. A la reunió també es va aprofitar per
repartir les plaques de clínica per a tots els centres que haguessin passat la inspecció.

En vigor el nou reglament de clíniques d’animals de companyia
El passat 14 de desembre, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya informava de la vigència a nivell estatal del
nou ‘Reglamento para el ejercicio profesional en clínica de animales de compañía’, aprovat pel Consejo General de Colegios Veterinarios de España (CGCVE)
el passat mes de juliol de 2015, que delimita les activitats pròpies d’un consultori, d’una clínica i d’un hospital i defineix
les intervencions quirúrgiques menors i
majors.
Amb aquest nou reglament, s’amplien i
adapten als nous temps les actuacions pròpies de l’exercici de la clínica d’animals de
companyia, tot delimitant molt bé quines
són les activitats pròpies d’un consultori,
d’una clínica i d’un hospital. També s’indiquen quins són els centres de referència i
els locals habilitats temporalment per l’Administració.

Així mateix, el nou reglament descriu les intervencions quirúrgiques menors i majors, tot establint els requisits clínics
indispensables per a cadascuna, perfila
la figura del Director Facultatiu i estipula com s’han de fer les actuacions veterinàries curatives als centres d’acollida.
Amb l’objectiu d’augmentar la transparència i la informació als usuaris,
s’ha creat també el Registre de Professionals i Centres, i s’ha eliminat el sistema d’autorització prèvia a les visites
o inspeccions per una simple comunicació i inscripció per tal d’agilitzar els
tràmits.
El nou reglament s’adapta a la legalitat vigent en matèria de Col·legis
Professionals, tot revisant el règim de
control i sanció. En conclusió, ara la
professió veterinària compta amb un
reglament unificat i més clar”.
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ENTREVISTA A MANUEL CANALIS,
DIRECTOR GENERAL DE BIOPYC, CON MOTIVO DEL 20 ANIVERSARIO DE LA EMPRESA

“La capacidad de evolución y adaptación constante a los
requerimientos de nuestros clientes en cada momento
ha sido la clave de nuestra trayectoria”
BIOPCY ha cumplido su 20 aniversario en 2015. ¿Cómo
explicaría brevemente la trayectoria de la empresa a lo largo de estos años?
Nuestro desarrollo es una constante superación. Hemos evolucionado y superado las dificultades, aportando siempre las
mejores soluciones y productos a los clientes. Esto nos ha
permitido crecer año tras año, durante veinte años, gracias
al trabajo de nuestro equipo humano, colaboradores y a la
confianza de los clientes.
Según usted, ¿cuáles considera que son los cambios más
importantes que ha habido en el sector durante estos últimos 20 años?
Los clientes cada vez son más grandes y con una profesionalización más alta. Esto les está dando resultados muy positivos a la hora de competir en el difícil sector al que tienen
que enfrentarse hoy en día. Ahora ya no vale todo. Si estás,
tienes que intentar estar en el primer puesto, y eso es lo que
nosotros queremos atender: explorando los mejores avances para cuidar sus negocios.
En este momento, ¿cuáles son las principales líneas de negocio de BIOPYC y a qué públicos están dirigidas?
Resumiendo, servicios de bioseguridad, selección de pro-
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ductos veterinarios y la línea de apicultura. Tres áreas de negocio que aportan valor a cada cliente porque ofrecemos las
mejores soluciones, los mejores productos y las mejores estrategias para su beneficio. Por eso, nuestros clientes confían en nosotros.
¿Podría compartir con nosotros cuáles son los proyectos
cercanos que la empresa tiene pensado desarrollar para
mejorar sus resultados?
Los proyectos más próximos están relacionados con la salud y la bioseguridad. En nuestro caso vamos a desarrollar
el mercado de Cataluña y Aragón y, a medio plazo, de toda la Península. Asimismo, las nuevas instalaciones nos permiten dar más calidad en el servicio a los clientes.
Por último, ¿cómo ve el futuro de BIOPYC dentro de diez
años?
Bien, veo un futuro muy interesante. Si queremos seguir como venimos haciendo hasta ahora, en comunión con nuestros clientes, tendremos que ir innovando para poder absorber nuestro crecimiento. Tenemos un gran reto: en diez
años queremos ser una empresa de referencia en el mercado a la hora de dar soluciones de servicio y producto, con
los criterios más favorecedores para nuestros clientes.

Lleida, present a la manifestació en contra de
la modificació de la jornada del personal del
Cos de Veterinaris
Una representació lleidatana del Cos de Veterinaris va
assistir a la manifestació celebrada a Barcelona el passat mes de desembre en què els veterinaris es van concentrar per reclamar que el Govern apliqui la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) contra la modificació de la jornada d'aquest
personal. La delegació de Lleida estava formada per
Damià Claveria, Jaume Claverol, Josep Andreu Marsellés, Lluïsa Antúnez i Montse Salat.
Els treballadors i treballadores del Cos de Veterinaris
de la Generalitat de Catalunya es van concentrar davant la seu de l’Agència de Salut Pública per exigir al
Govern el compliment d’aquesta sentència, que declara nul·la la modificació de la jornada del personal
veterinari de la Generalitat, i per manifestar el seu rebuig a la modificació unilateral dels llocs de treball.

El Consell de Col·legis de Veterinaris es reuneix
amb el nou secretari de Salut Pública
Representants del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya es van reunir el passat 20 de
novembre amb Joan Puigdollers, secretari de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat.
Per part del Consell, van assistir a la reunió la seva presidenta, Carmen López, acompanyada de
Teresa Milà, i un representant del consell de cada
col·legi provincial, que van ser rebuts per Puigdollers, per la subdirectora de Protecció de la Salut,
Immaculada Cervós, i per la subdirectora de Coordinació de Salut Pública de Barcelona i Girona,
Cristina Pérez. L'objectiu de la reunió era presentar el col·lectiu al nou secretari de Salut Pública i
expressar la preocupació del sector davant l'afectació negativa, pel cos de veterinaris, ocasionada
per la reestructuració de la Secretaria de Salut Pública. Amb aquesta reunió es va aconseguir establir una via de comunicació que es vol mantenir,
d'ara endavant, amb reunions periòdiques que ja
s’han sol·licitat al secretari.

Lluís Fabà, premi FEDNA 2015 per a Joves
Investigadors
El lleidatà Lluís Fabà ha estat el guanyador del premi
FEDNA 2015 per a Joves Investigadors, uns guardons
que en aquesta edició complien 25 anys d’història i
que lliura la Fundación Española para el Desarrollo de
la Nutrición Animal sobre temes relacionats amb la nutrició i l’alimentació animal. El treball guardonat portava per títol “Avaluació de l’efecte dels ingredients,
analitzats via NIRS, sobre la variació de la composició
del pinso final i el seu impacte teòric sobre la producció de porcs d’engreix”.

Albesa Ramadera, de la Portella, Premi a la
Innovació Tecnològica Agroalimentària
La granja de porcs Albesa Ramadera, de la Portella (Segrià), va ser distingida amb el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) en la seva convocatòria de l'any 2015, un guardó que atorga el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP).
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