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Pel bon camí

La Passejada de Mascotes supera totes les previsions
i els veterinaris són un any més protagonistes de Mascota’m

Augmenta l’aposta per la formació
i la sala d’actes acull cinc jornades
de diferents àmbits
Miquel Molins, nou representant al
Consell, i Roger Bellet, al capdavant
de la Comissió de Joventut

Responsabilitat professional veterinària
Quan, el passat mes de gener, vau ratificar la vostra confiança en la nostra tasca per seguir al capdavant del
Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida, ens vam posar a treballar amb uns objectius clars que considerem
bàsics per tirar endavant un projecte en què, com sempre hem mantingut, hi volem veure involucrada tota
la professió. És la nostra manera de fer, és la visió que ens ha dut fins on som avui i la que ens ha de guiar
cap al futur.
Un dels eixos en els quals ens van comprometre a seguir posant-hi èmfasi va ser l’aposta decidida per la formació. Considerem que aquest és un aspecte vital dins les tasques que han d’impulsar els col·legis professionals, i per això estàvem disposats, i ho seguim estant, a dedicar-hi els esforços que siguin necessaris perquè així sigui.
És per aquest motiu que en aquest primer semestre d’any hem intentat abastar part dels àmbits de la nostra professió amb diferents jornades que seguiran durant l’any. Però d’entre totes les formacions, voldríem
destacar-ne una que, pel fet de ser transversal i per ser necessària en totes les vessants de la nostra professió, considerem que és absolutament fonamental: la responsabilitat professional.
Com ja sabeu tots, els col·legiats hem de comptar amb una assegurança de responsabilitat
professional per exercir la nostra professió. I, en aquest sentit, cal recordar també que tots
els col·legiats en actiu tenim aquesta assegurança juntament amb la col·legiació. Tot i això,
no és menys important saber quines són les actuacions que ens poden comportar problemes a l’hora d’exercir la veterinària, i tenir-les presents en tot moment durant l’exercici de
la nostra tasca.
Des del col·legi pensem que és molt important que reflexionem sobre les conseqüències de
les nostres actuacions, tant si són actes clínics com si es tracta de qualsevol documentació
que pugui requerir la nostra signatura. En una d’aquestes jornades, es van exposar exemples reals succeïts a companys i companyes de tot l’Estat, uns exemples que han de servir
per posar-nos sobre avís i per ajudar-nos a fer millor la nostra feina.
És per tot això que, en el full de ruta de la nostra tasca al capdavant de la junta del COVLL,
també tenim marcat en majúscules un altre punt: resulta imprescindible fer una incidència
especial en el tema de la prescripció veterinària, i cal fer-ho a partir de dos punts de vista: el
primer, el desenvolupament del programa Prescrivet, que situa en un primer pla l’acte veterinari de la prescripció, tenint molta cura de les dificultats i errades més freqüents que pot
comportar la prescripció; i el segon, el Pla de lluita contra les resistències antimicrobianes, al
darrere del qual hi ha un greu problema de salut pública i en el qual els veterinaris hi juguem
un paper protagonista a l’hora d’ajudar les explotacions ramaderes i els propietaris d’animals de companyia a prevenir i controlar les malalties fent un ús responsable dels antimicrobians.
No voldria acabar sense fer una reflexió final al voltant de la nostra activitat professional:
tots hem de recordar l’essència de la veterinària, continguda en aquella vella frase que diu
“higia pecoris, salus populi”. Una frase que continua ben vigent en l’actualitat i que entre
tots plegats l’hem de fer possible amb les nostres actuacions: “La higiene del bestiar, la salut del poble”. Us convidem a que ens ajudeu a fer-la realitat.
Carmen López Burillo, Presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
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Mascota’m

Els veterinaris, protag
La setena edició de la fira supera els 20.000 visitants, i el COVLL i el Conse
Per setè any consecutiu, els veterinaris van tenir la seva
part protagonista a Mascota’m, una fira ja consolidada que
va reunir més de 20.000 persones a la capital del Segrià
durant el cap de setmana del 2 i 3 d’abril i que es va celebrar de forma conjunta amb el Saló Petitàlia.
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i el Col·legi de Veterinaris de Lleida hi van instal·lar, com ja és habitual, el seu estand, on es van realitzar accions i activitats
per a tots els públics. Sota el lema “Estimar-lo és cuidarlo” es van dur a terme també xerrades formatives, 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 en un recinte que aquest
any va variar la seva ubicació per situar-se en un lloc més
cèntric dins del recinte firal.
El Racó del Veterinari va tenir la col·laboració d’Isabel Gil,
de la Clínica Gos.Gat de Lleida, que tampoc no va faltar a
la cita amb Mascota’m, activitat que també va comptar
amb la participació de la junta del COVLL, encapçalada
per la presidenta Carmen López, la qual també va assistir
a la presentació oficial davant els mitjans de comunicació
i a la inauguració oficial.

Els més petits van gaudir amb les diverses activitats de l’estand i van jugar a ser veterinaris per una estona

Una de les novetats va ser un
original taller de lectura de
llibres amb gossos ensinistrats
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El Racó del Veterinari va tenir
la col·laboració d’Isabel Gil, de
la Clínica Gos.Gat de Lleida

gonistes a Mascota’m
sell centren gran part de l’interès amb un estand ple d’activitats i novetats

Carmen López, a la presentació oficial de la fira

Isabel Gil, de la Clínica Gos.Gat, va oferir diverses xerrades

Els membres de la junta, amb les famílies, no van faltar a la cita

L’activitat va ser constant al llarg dels dos dies de fira
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Mascota’m

Taller de lectura de llibres amb gossos, una iniciativa en la qual una educadora llegia un conte sobre mascotes als
infants amenitzat amb gossos ensinistrats per a tasques terapèutiques

En tot moment es va posar
èmfasi en la tinença
responsable d’animals i en
la importància d’identificarlos mitjançant el xip
Una de les novetats que van presentar el Consell i el
COVLL va ser un original taller de lectura de llibres amb
gossos ensinistrats que es va realitzar durant les dues tardes de la fira. Es tracta d’una iniciativa en la qual una educadora llegia un conte sobre mascotes als infants amenitzat amb gossos ensinistrats per a tasques terapèutiques
que van “participar” en la narració.
El conte, seguint la línia marcada durant tot el cap de setmana pels veterinaris, va posar èmfasi en la tinença responsable d’animals i en la importància d’identificar-los mitjançant amb el xip.
A més dels veterinaris, els sectors representats a Mascota’m van ser els productes farmacèutics, d’alimentació i nutrició, higiene i bellesa, complements, residències canines,
centres d’ensinistrament, associacions i clubs.
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Mascota’m

La Passejada Popula
La segona edició de la iniciativa del COVLL supera

Un dels moments més especials i multitudinaris del Mascota’m va ser la celebració de la II Passejada Popular de
Mascotes, un activitat que en només dos anys ha crescut
i s’ha consolidat. El diumenge al matí, més de 150 participants (la immensa majoria gossos) es van reunir per cobrir un recorregut que va tenir com a punt de sortida i arribada el recinte firal.
La iniciativa, que té al Col·legi de Veterinaris de Lleida entre els seus organitzadors, va superar les expectatives més
optimistes, per la qual cosa ja es va anunciar la celebració
de la tercera edició per a l’any vinent.
L’activitat, que va ser gratuïta però amb inscripció obligatòria, tenia com a objectiu ajudar a conscienciar de la importància del civisme, tant per part dels propietaris dels
animals com dels ciutadans en general amb els quals es
comparteix l’espai públic.
La passejada va recórrer, entre d’altres carrers, l’avinguda
Victoriano Muñoz, el pont de Príncep de Viana, la plaça
Ramon Berenguer IV, la Rambla Ferran, l’avinguda de
Francesc Macià, el Pont Vell i la plaça Borés, finalitzant als
Camps Elisis.
Com en la primera edició, van ser 2,5 quilòmetres i una
hora de recorregut que van culminar amb un vermut i aperitiu per als assistents a l’estand del Col·legi i del Consell,
amb obsequis per a tots els participants. Vermouth Yzaguirre va col·laborar en l’acte de cloenda.
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ar de Mascotes creix
era les previsions i aplega més de 150 participants
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Mascota’m

Va tenir un recorregut de 2,5 quilòmetres i va circular per diferents
carrers emblemàtics de Lleida
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La importància de la Responsabilitat Professional
Veterinària, a debat
El COVLL va acollir una interessant jornada que va abordar temes
claus per a la professió
El passat 5 de maig, la sala d’actes del COVLL va
acollir una interessant jornada oberta a tots els
veterinaris que, sota el títol “Responsabilitat Professional Veterinària”, va abordar els principals aspectes d’una temàtica fonamental per al bon desenvolupament de la nostra professió.
L’objectiu era parlar de les responsabilitats que es
poden derivar de moltes de les actuacions que
comporta l’exercici de la veterinària, fet que convertia la sessió en un punt d’interès per a qualsevol vessant de la veterinària.
La jornada va ser patrocinada per MSD i va ser
presentada per Carmen López, presidenta del
COVLL. Les sessions van anar a càrrec de Juan
José Jiménez i Luis Miguel Cebrián. El primer, que
és advocat del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, va parlar de “Responsabilidad Profesional Veterinaria”, mentre que Cebrián,
president d’ANEMBE, va tractar de “Reflexiones
de un veterinario clínico sobre los problemas de
la prescripción”.

Membres de la junta del COVLL, amb l’advocat del Consejo,
Juan José Jiménez

Carmen López va presentar la xerrada de
Luis Miguel Cebrián
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Les mitges veritats per viu
Álvaro Aguarón, cap dels Serveis Tècnics de Syva, ofereix una inn

Sota el títol “Les mitges veritats per viure còmode produint
porcs”, el Col·legi de Veterinaris de Lleida va acollir el passat 24 de maig una jornada del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT). La sessió comptava amb el patrocini de Laboratorios Syva i la ponència va anar a càrrec
d’Álvaro Aguarón Turriente, cap dels Serveis Tècnics de
Porcí de Syva, que va ser presentat per la presidenta del
COVLL, Carmen López.
La jornada englobava sis petites xerrades de deu minuts
cadascuna, durant les quals es van desenvolupar temes
com ara la vacunació única de garrins enfront de PCV2;
els diagnòstics alternatius als ELISA i les PCR; la vacunació
de PRRS; la via més idònia per vacunar un animal; les novetats en l'abordatge de les diarrees neonatals; i la incidència de la llum en les errades reproductives a la primavera i estiu.
Algú va dir en alguna ocasió que raonar i convèncer és un
procés difícil, llarg i costós. No obstant, suggestionar resultava fàcil, ràpid i barat. Des d’aquest raonament es va desenvolupar una xerrada on es van abordar pautes i protocols de
maneig en les explotacions que, a dia d’avui, són autèntics
axiomes. Més que una xerrada divulgativa de coneixements,
va ser una successió de qüestions sobre coses que semblen
inamovibles en la producció porcina moderna i actual.
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Així, durant la sessió es va qüestionar la vacunació a dosi
única enfront de la Circovirosi Porcina, una autèntica fita
en la immunologia, com a possible raó de la “suposada”
falta d’eficàcia de la vacuna en els darrers temps.
També es van valorar, des del punt de vista pràctic, les diferències entre la vacunació a dosi única i la vacuna i revacuna convencional. De la mateixa manera, es va plantejar la necessitat d’establir un diagnòstic més general dels
processos i menys específic de les causes, ja que en moltes ocasions busquem un “culpable” d’un determinat quadre clínic, oblidant que és possible que hi hagi més d'un
agent infecciós implicat i que, allò que realment importa
a curt termini, és la recuperació dels animals afectats.
Es va parlar també, pel que fa al PRRS, de si val la pena
vacunar després de tant de temps convivint amb la malaltia i essent conscients de les limitacions en la seva prevenció. Així mateix, es van abordar temes com ara la vacunació en garrins i les diferents vies d’administració de les
vacunes.
Finalment, es va projectar una idea a l’hora d’abordar problemes tan habituals, però tan recurrents en ocasions, com
ara les diarrees neonatals i la fallada reproductiva, associada, moltes vegades de manera errònia, a qüestions estacionals.

ure còmode produint porcs
nnovadora xerrada intentant formular i respondre preguntes claus

Anàlisi del repte diagnòstic i t
La jornada realitzada al Col·legi va ser impart
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terapèutic que suposa l’otitis
rtida per César Yotti i patrocinada per Elanco
“Otitis: Un repte diagnòstic i terapèutic” va ser el títol de
la xerrada que el passat 25 de maig va visitar el Col·legi
de Veterinaris de Lleida. L’encarregat d’oferir-la va ser César Yotti, secretari del GEDA, director i fundador del centre SKINPEt de Madrid, i la sessió va ser organitzada i patrocinada per Elanco. Durant la xerrada es va recordar que
l'otitis externa és una patologia molt freqüent en medicina veterinària, especialment en l’espècie canina.
Remarcant alhora que, tot i que sovint ha estat considerada
una entitat clínica de poca rellevància, actualment s’ha apro-

fundit notablement en el seu coneixement i prevenció en el
camp de la medicina veterinària.
César Yotti va abordar la seva etiopatogènia, amb especial atenció al tractament i prevenció dels quadres recidivants. A través de la presentació de diversos casos clínics,
es va aprofundir en la presa de decisions sobre proves
diagnòstiques imprescindibles, com la presa de mostres citològiques del conducte auditiu extern, la indicació i idoneïtat de la realització de cultius o antibiogrames o els mètodes més recomanables de neteja del canal auditiu.

PorciFORUM celebra amb èxit l
El congrés, celebrat al març, va comptar amb la col·laborac
PorciFORUM es va posar en marxa amb èxit a Lleida amb
una primera edició que va superar totes les previsions. El
congrés es va celebrar els dies 3 i 4 de març al Palau de
Congressos de La Llotja amb la col·laboració del Col·legi
de Veterinaris (que va atorgar una beca) i anava destinat
a professionals de tots els àmbits del sector porcí.
Aquesta primera edició va concloure amb un balanç molt
positiu. L’organització, Grupo de Comunicación agriNews,
va informar que el nombre d’inscrits va rondar els 540, fet
que va ocasionar que se superessin, amb escreix, les expectatives d’un esdeveniment que va compartir espai i dies
amb el nutriFORUM.
En aquesta primera edició, porciFORUM va comptar amb
més de 35 empreses patrocinadores i quatre entitats col·laboradores -GSP, ADS Alcarràs, Col·legi de Veterinaris de
Lleida i Consell de Veterinaris de Catalunya-, a més de mitjans de comunicació especialitzats com ara Avances, Producción Animal, Suis o Grupo Asís.
En aquesta trobada hi van participar 21 experts de renom
de diferents àmbits del porcí, tant pel que fa a les conferències magistrals com a les taules rodones. Entre ells figuraven Gerard Martín, Lorenzo Fraile, Luis José Romero,
Joaquim Segalés, Marcelo Gottschalk, Vicens Enrique-Tarancón, Ana María Carvajal, Joan Jovellar i Lluís Fabà. Tots
ells van estar moderats per Albert Finestra, ex membre de
la junta del COVLL i que va ser l’encarregat d’elaborar el
programa científic.
Arran de l’èxit d’aquesta primera edició, l’organització va
expressar la seva voluntat de celebrar la segona entrega
l’any vinent als voltants de la primavera.

Lluís Fabà
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Més de 40 entitats i mitjans van col·laborar en un porciFORUM que

Joaquim Segalés

Joan Jovellar

la seva primera edició a Lleida
ació del COVLL i va aplegar més de 540 persones a la Llotja

que va mostrar la voluntat de celebrar la segona edició l’any vinent

Albert Finestra va ser
l’encarregat d’elaborar el
programa científic i de moderar
les xerrades
Lorenzo Fraile

Albert Finestra
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El benestar animal dels pollastres analitzat
des de tots els vessants
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
va organitzar aquesta jornada PATT al Col·legi
Analitzar els controls de benestar animal
dels pollastres a l’escorxador i les millores a
l’explotació des de tots els vessants. Aquest
era l’objectiu de la jornada PATT que, sota
l’organització del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, es va
celebrar el passat 19 de maig a la sala d’actes del COVLL.
Durant la sessió es van exposar les metodologies desenvolupades en el projecte europeu Welfare Quality per a la implantació
de millores en el benestar animal i l’avaluació de l’impacte en els resultats de l’explotació. Així mateix, es va presentar el nou
protocol d’avaluació de benestar animal a
l’escorxador i el pla d’acció de l’AdminisLa sala d’actes del COVLL va acollir les diferents ponències programades
tració per aplicar els requeriments normatius. Igualment, es va fer un especial èmfasi en l’aplicació pràctica d’aquestes millores, comptant amb professionals del sector
que van compartir les seves experiències.
La presentació d’aquesta jornada va anar a
càrrec de Ramon Jové, director de Programes del CESAC, de Carmen López, presidenta del COVLL, i la va cloure el Director
Territorial del DARP a Lleida, Ferran de Noguera.
Les ponències van tractar sobre “Estratègies i avaluació de benestar en pollastres en
explotació”, a càrrec d’Antonio Velarde, director del subprograma benestar animalIRTA; “Protocol d’avaluació de benestar
animal en pollastres aprovat per l’AECOSAN i el MAGRAMA i pla d’acció”, a càrrec de Rosada Gili, responsable de Benestar Animal en el Sacrifici-DARP;
“Augment dels índexs productius aplicant millores de benestar en pollastres”, a càrrec de Ramon Castellana, veterinari de la Corporació Alimentària Guissona; i “Experiència pràctica en gestió de l’explotació aplicant millores en el
benestar animal”, a càrrec dels avicultors Joan Coletas Bru
i Ramon Verdes Llordella.
Després de les xerrades, es va obrir un col·loqui i un torn
de preguntes, abans de la cloenda de la jornada, que va
anar a càrrec d’Anna Toda, directora de la Federació Avícola Catalana.
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La jornada es va celebrar el passat 25 de maig a la sala d’actes del COVLL

Xerrada sobre parasitosi en gossos i gats
Marta León, de Merial
Laboratorios, parla de la
importància del paper de l’ATV
El Col·legi de Veterinaris de Lleida va acollir la xerrada “Parasitosi en gossos i gats: com la controlem?”, que va tenir
com a ponent Marta León Artozqui, Licenciada y Doctora
en Veterinaria, Technical Manager Antiparasitarios i membre del departament d’Animales de Compañía de Merial
Laboratorios, l’organitzador de l’acte.
Durant la jornada, que es va celebrar el passat 25 de maig,
es va destacar, entre d’altres aspectes, que el paper de l'ATV
és fonamental a la clínica veterinària diària, i es va fer palès que són múltiples els camps on pot aportar un valor afegit diferenciador, no només com a ajudant assistencial directe al veterinari, sinó també com a comunicador i educador a nivell dels propietaris.
Marta León va explicar també que el paràsits, tant externs
com interns, són una de les majors preocupacions dels propietaris i que són moltes les preguntes que aquests poden
fer a l’ATV.
Per això, un dels objectius d’aquesta xerrada era que els
ATV augmentessin el seu coneixement en diferents parasitosis que afecten els gossos i gats de la nostra zona, centrant-nos sobretot en les malalties transmeses per ectoparàsits (vectorials) i mesures de control.

20

Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida

L’Assemblea General
Ordinària del Col·legi aprova
els comptes de l’any 2015
El Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida va celebrar el passat 26 de maig la seva Assemblea General Ordinària de Col·legiats.
L’assemblea va tenir lloc a la seu del Col·legi, amb
un ordre del dia en què es va aprovar l’acta de la
sessió celebrada el 17 de desembre anterior, a més
de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses per a l’any 2015. Finalment, es va obrir un torn
de precs i preguntes.

El nou gerent de la RS
Lleida rep el COVLL
Una representació de la junta directiva del COVLL,
formada per Carmen López i Teresa Milà, va visitar el passat 19 d’abril el nou gerent de la Regió
Sanitària Lleida i Alt Pirineu i Aran del Servei Català de la Salut (CatSalut), Jordi Cortada Echauz. La
trobada va ser molt cordial i des de les dues entitats es va refermar la voluntat de col·laboració.
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El Col·legi lliura als Mossos dos lectors de
microxips per identificar els animals en cas
d’accidents
Les dues entitats es van comprometre a treballar conjuntament en la
conscienciació de la importància d’identificar correctament

El Col·legi de Veterinaris de Lleida va lliurar oficialment al
cos dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial de Ponent
dos lectors de microxips d’animals de companyia que permetran agilitar la feina dels agents a l’hora de localitzar els
propietaris d’animals, ja sigui en casos d’accident, especialment de gossos, com en casos d’animals perduts.
Amb aquests aparells, els agents podran consultar a l’instant l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC),
que conté les dades actualitzades de tots els animals censats i les dades dels seus propietaris.
En el mateix acte de lliurament dels xips lectors, que es va
celebrar a les dependències dels Mossos de la ciutat de Lleida amb la presència de la presidenta del COVLL, Carmen
López, i del secretari de la junta, Josep Torra, ambdues entitats es van comprometre a treballar conjuntament en la
conscienciació de la importància d’identificar correctament
els animals i també en la lluita contra l’abandonament.
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Ressò a la premsa lleidatana
La notícia del lliurament dels lectors de microxips als Mossos
va ser recollida
àmpliament per
la premsa lleidatana. En la imatge, el retall del
diari Segre, una
mostra de les diferents publicacions que es
van fer en els
dies posteriors
a l’acte.

Miquel Molins, nou representant de Lleida al Consell
Miquel Molins ha estat nomenat representant del
Col·legi de Lleida al Consell
de Col·legis Veterinaris de
Lleida. El que fou membre de
la junta i també president del
COVLL durant dos anys,
ocupa ara una de les vocalies
del Consell i completa la representació lleidatana juntament amb Carmen López
(presidenta) i Dolors Corredera (vocal).
Molins va deixar la presidència del COVLL i també la vicepresidència del Consell,
arran del seu nomenament,
al mes de gener de 2011,
com a director general d’Agricultura i Ramaderia de la
Generalitat de Catalunya, càrrec que va ocupar durant
quatre anys i mig.
En l’actualitat és el màxim
responsable del Laboratori de
Sanitat Animal de Catalunya.

Roger Bellet, al capdavant de la Comissió de Joventut

Roger Bellet és una altra de les cares noves que també entra al COVLL per tal de col·laborar amb la junta directiva.
En el seu cas, estarà al capdavant de la Comissió de Joventut, prenent el relleu de Gemma Rodríguez.
Bellet, de 28 anys, treballa com a veterinari en el sector boví lleter i està duent a terme tasques d’investigació, realitzant diferents estudis sobre les coixeses i quina incidència
directa tenen en la producció de la llet i la reproducció de
les vaques.
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El COVLL lliura les dues beques per al curs
vinent del Màster a l’ETSEA
Ana Barbé entrega els premis a Alexandra Guiu i Alba Puigredon
El Col·legi de Veterinaris de Lleida, representat per la vocal
de la junta Ana Barbé, va lliurar el passat 16 de març les beques pel Màster de Sanitat de Producció Porcina 2016 en
l’acte d’inauguració del curs celebrat a l’ETSEA. Les dues
beques van correspondre a Alexandra Guiu i Alba Puigredon.
La sala d’actes va acollir la inauguració de l’edició de 2016
i també la cloenda del curs 2015 d’un Màster plenament

consolidat. Després de la benvinguda, els decans i coordinadors del Màster van adreçar unes paraules als alumnes
presents i, posteriorment, es va dur a terme la conferència
inaugural “Carnes y Salud”, que va anar a càrrec d’Abel
Mariné, catedràtic emèrit del Departamernt de Nutrició i
Bromatologia de la Universitat de Barcelona.
A continuació es van lliurar tots els premis i les beques per
al curs vinent i es va fer un petit aperitiu per cloure l’acte.

Les dues beques va ser per a Alexandra Guiu i Alba Puigredon

El Col·legi, present a l’acte de cloenda del curs 2015 i a la inauguració
del d’enguany
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El premi Veterinari de l’Any compleix 5 anys
El guardó es lliurarà el 7 d’octubre al Sopar de Sant Francesc
El 7 d’octubre de 2016, durant el transcurs del sopar de la
festivitat de Sant Francesc d’Assís, es lliurarà la cinquena
edició del premi Veterinari de l’Any.
Us recordem que el guardó, creat per la junta del Col·legi
de Veterinaris de Lleida, té com a objectiu distingir la tasca d’un professional veterinari que treballi en qualsevol
dels sectors que conformen la professió.
Es valoraran aspectes com els mèrits realitzats, la trajectòria i la professionalitat, així com la participació en projectes innovadors o en aquells que ajuden a projectar el bon

nom de la veterinària.
En la primera edició, la distinció va recaure en Quim Segalés i a la segona el guardonat va ser Josep Bajona. A la
tercera, l’escollida va ser Cristina Masot, i l’any passat el
premi va ser per a Josep Gusart.
L’únic requisit per optar al premi és que sigui veterinari/a
col·legiat. Les propostes, que han d’anar acompanyades
d’un breu currículum i dades de la persona que es proposa, es poden enviar a veterinaris@colvetlleida.org i la data límit per presentar-les és el 31 de juliol de 2016.

45è Premi del Llibre Agrari i 1er Premi de l’Article Tècnic Agrari
Amb motiu de la 62a edició de la Fira de Sant Miquel, que
tindrà lloc del 29 de setembre al 2 d’octubre de 2016, s’ha
convocat el 45è Premi del Llibre Agrari i el 1er Premi de l’Article Tècnic Agrari. Les convocatòries compten amb la participació del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits de
Catalunya, del Col·legi de Veterinaris de Lleida, del Col·legi
d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, del Col·legi d’Enginyers de Forests de Catalunya i de CaixaBank.
Ambdues convocatòries tenen com a objectiu primordial la
distinció de les obres o articles recentment publicats, en format imprès o digital, que suposin una aportació remarcable

dins el sector agroalimentari o l’àmbit rural. Igualment, es
pretén estimular la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que permetin incrementar la literatura destinada al sectors esmentats.
El premi atorgat a la convocatòria del Llibre serà de 4.000
euros per a l’autor i un diploma per a l’editorial i l’autor. Al
premi de l’Article Tècnic s’hi destinarà la quantitat de 2.000
euros per a l’autor i un diploma per a l’editorial i l’autor. El
Jurat pot declarar els premis deserts o, en cada modalitat,
distribuir-ne l’import a parts iguals entre dues o més obres.
Tota la informació a www.firalleida.com.
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El COVLL porta ‘Estimar-lo és cuidar-lo’ a Cappont i a les Borges Blanques
L’Escola Bressol de Cappont de Lleida i el Col·legi Mare de Déu de Montserrat de les Borges van ser els protagonistes, durant el mes de maig, de les visites que periòdicament realitza el Col·legi de Veterinaris de Lleida als
centres escolars de la demarcació dins la campanya educativa sobre el treball del veterinari clínic i la tinença responsable d’animals, sota el lema “Estimar-lo és cuidar-lo”. En aquest cas, van dur un gos ensinistrat que va interactuar amb els nens.
Les Borges Blanques va acollir una passejada
de gossos per fomentar el civisme
L’Associació Amics del Terrall de les Borges Blanques,
amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Veterinaris
de Lleida i l’Ajuntament de les Borges Blanques, va organitzar el passat 1 de maig una passejada de gossos.
La jornada es va emmarcar dins els actes de la Festa
Major del Terrall i tenia com a objectiu conscienciar la
població de la importància del civisme tant per part
dels propietaris dels animals com dels ciutadans amb
els quals es comparteix la via pública.
La passejada va recórrer diferents carrers de les Borges
Blanques i va tenir com a centre d’operacions els jardins del Terrall, on es va instal·lar una carpa que va servir de punt de trobada, inscripcions i lliurament de dorsals a l’inici de la passejada.
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El concurs de fotografia “La Meva Mascota”
compleix tres anys
Un any més, i ja en va tres, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, juntament amb els quatre
col·legis catalans, entre ells el de Lleida, ha posat en
marxa el Concurs de Fotografia “La Meva Mascota”,
que enguany arriba a la seva tercera edició.
Es tracta d’un concurs obert a tothom i amb premi per
a dos categories: la foto més original i la més bonica.
Amb les fotos premiades i les finalistes es farà, com és
habitual, una exposició itinerant per tot Catalunya.
Trobareu tota la informació al web del consell www.veterinaris.cat.
El COVLL crea el seu perfil al Twitter
El Col·legi de Veterinaris de Lleida continua endavant
en la seva línia d’implantació dins les xarxes socials posant en marxa el seu perfil a Twitter.
Fins ara, el COVLL ja estava plenament operatiu al Facebook, on ja compta amb 1.500 seguidors, i ara ja us
hi podeu unir també al Twitter, on ens trobareu a
https://twitter.com/VeteriLleida. Gràcies pel vostre suport!

Enquesta a propietaris d’animals sobre
aspectes de la veterinària
El Col·legi de Veterinaris de Lleida participa en un estudi que ha posat en marxa el Consell en l’àmbit de
tot Catalunya mitjançant el qual s’intenta plasmar quina relació tenen els propietaris d’animals de companyia amb els seus veterinaris, com viuen el dia a dia d’aquesta relació i quins aspectes en destacarien o voldrien millorar. El passat 4 de març, es va fer al COVLL
una trobada entre els propietaris i les persones que
duen a terme l’estudi, els resultats del qual es coneixeran més endavant.
Sessió informativa sobre la recepta electrònica Prescrivet al COVLL
El dimecres 9 de març es va celebrar una reunió per tal
d’explicar, resoldre dubtes i valorar les primeres setmanes de Prescrivet. El COVLL 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 d’aquesta recepta electrònica veterinària i la seva progressiva implantació.
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