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Aposta per
la formació

El Col·legi organitza
i col·labora en
nombroses jornades
i congressos, realitza seminaris on-line i una jornada de portes obertes
La Passejada Popular de Mascotes
es consolida amb uns
150 participants

PorciFORUM omple La Llotja en la seva tercera edició

L’activitat al capdavant
Aquest primer trimestre de l’any és el paradigma d’allò que volem que sigui el Col·legi de Veterinaris de Lleida: una
entitat plena de vida, activa, present en tots els fronts i que pretén seguir creixent. Un col·legi que desitja anar més
enllà i que vol oferir a tots els seus col·legiats la possibilitat de participar en aquest creixement.
D’entrada, m’agradaria destacar importància de dos de les jornades que s’han dut a terme en aquest inici d’any. D’una banda, les jornades sobre el Pla Nacional de Resistència d’Antibiòtics de l’Agència Espanyola de Medicaments i
Productes Sanitaris (AEMPS), que es van celebrar al gener a Agrònoms.
L’activitat va aplegar més d’un centenar de professionals sota l’organització del Col·legi de Veterinaris de Lleida i el
DARP i la col·laboració del GSP Lleida i de l’AVPC. Les jornades van aconseguir plenament el seu objectiu de completar encara més la formació dels professionals d’aquest àmbit, amb material actualitzat i dinàmic que els va mostrar
els darrers reptes en política d’ús racional d’antibiòtics i el seu paper en aquest sentit.
L’altra jornada que voldria destacar es va fer a la seu col·legial i va tractar sobre “Eines per realitzar les receptes electròniques”, abordant qüestions referents a la plataforma online Prescrivet per a la gestió de la recepta electrònica.
Aquesta jornada formativa tenia com a objectiu explicar les novetats i aclarir els dubtes més comuns
d’una eina que ha d’esdevenir fonamental en la lluita contra les resistències antibiòtiques en la producció ramadera. Un tema, com l’anterior, de plena actualitat, de ‘primera necessitat’, podríem dir.
Tampoc no podem passar per alt l’èxit que va suposar PorciFORUM, un espai de trobada on el Col·legi de Lleida i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya hi va participar activament. La segona
edició d’aquest certamen va servir per confirmar allò que s’havia apuntat en la primera: estem construint un espai de referència per al sector, i un cop més em remeto a les dades: més d’un miler de
participants en dos jornades d’intensa activitat, continuïtat garantida a Lleida i, en resum, totes les
expectatives superades. I, tot i que no aparegui en les dades i que no sigui computable, la satisfacció que ha deixat entre els participants i els organitzadors.
Una altra cita de referència, ja plenament consolidada, és el Mascota’m, i allí també hi vam ser presents, fidels a la tradició. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i el Col·legi de Veterinaris
de Lleida vam plantar-hi el nostre estand, des d’on vam dur a terme accions i activitats per a tots els
públics, sempre amb les mascotes com a eix.
I, dins del Mascota’m, tampoc no vam faltar a un dels actes que compta amb més acceptació, la
Passejada Popular de Mascotes, que com és habitual es va fer pels carrers de Lleida. L’activitat, que
compta amb la col·laboració del Col·legi, va molt més enllà del que és un simple passeig, ja que té
com a objectiu conscienciar de la importància del civisme tant per als propietaris dels animals com
per als ciutadans amb qui es comparteix la via pública. Un esperit, aquest, que reeditem per tercer
any consecutiu i amb un èxit creixent.
Tampoc no voldria oblidar la jornada de portes obertes que vam fer al Col·legi, una activitat que va
permetre mostrar una nova fase de reformes a la seu del COVLL i que va acabar de forma distesa
amb un tast de pernil i la presència d’un nombrós grup de col·legiats. A tots ells voldria agrair la seva assistència, com també als patrocinadors i col·laboradors.
Activitat, doncs, en tots els fronts i per a tots els gustos, si em permeteu dir-ho així. Una activitat que
va molt més enllà dels congressos de més nom o que són coneguts per tots vosaltres, i que s’ha materialitzat, durant aquest primer trimestre, en la celebració de cinc jornades i tres cursos online. I una
activitat que seguirà ocupant un lloc preferent en el nostre compromís de futur.

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

EDITA: Col·legi Oficial de Veterinaris
C/ Canonge Brugulat, 7, pral. 25003 LLEIDA Tel. 973 27 95 18 Fax 973 27 82 16 www.covll.cat

REDACCIÓ, CORRECCIÓ, FOTOGRAFIA I DISSENY:
Complex de La Caparrella. Edifici CEEI-1 Mòdul 1.10
25192 Lleida. Tel. 615 98 40 09. itaca@agenciaitaca.com

Dipòsit legal: L-1242-1994
La revista Veterinaris de Lleida
no comparteix necessàriament
ni es fa responsable dels articles
i opinions redactats pels seus
col·laboradors.

Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida

3

Inauguració de les reformes amb
L’acte va comptar amb la presència d’una cinquantena de
El Col·legi de Veterinaris va inaugurar la darrera fase de reformes que s’han dut a terme a la seu oficial amb una jornada de portes obertes. L’acte va comptar amb la presència d’una cinquantena de persones entre col·legiats, empreses col·laboradores i patrocinadors, i va acabar amb un
tast professional de pernil a càrrec de Pedro López.
Aquesta darrera fase de les reformes es va dur a terme al
darrer trimestre de l’any passat, amb la qual cosa la junta
directiva executava un dels objectius que es va marcar en
la seva primera legislatura, i que ha prosseguit en aquesta segona etapa de mandat.
Així, amb el repte de millorar i modernitzar tots els espais
del Col·legi, conservant i revaloritzant alhora el patrimoni,
durant els últims anys s’han dut a terme nombrosos can-
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vis tant d’obra com de mobiliari.
El més destacat de la remodelació va començar la passada legislatura amb la reforma integral dels serveis, el despatx principal i de l’espai de la zona de bar i el de la gran
sala adjunta a la sala d’actes. Aquest desembre, la remodelació va prosseguir amb una obra important que ha unit
en un únic espai l’antiga biblioteca i la sala de juntes, dos
dels llocs emblemàtics del COVLL.
Amb totes aquestes reformes es pretén poder donar un
millor servei a tots els col·legiats que visiten el COVLL, i
que tenen les portes obertes per tant de realitzar jornades
o reunions, i a tots aquells que participen en les sessions
formatives obertes i jornades professionals que se celebren
al llarg de l’any.

mb una jornada de portes obertes
e persones i va finalitzar amb un tast professional de pernil
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Inauguració de les reformes amb una jornada de portes obertes
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Educant els més petits en
El Consell i el COVLL, presents un any més a Fira
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en la tinença responsable
ira de Lleida amb motiu de Petitàlia i Mascota’m
Com ja és una tradició, els veterinaris van ser presents un
any més a Fira de Lleida amb motiu de la celebració de
Petitàlia i Mascota’m, certamens que van tenir lloc el cap
de setmana del 25 i 26 de març. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, amb la col·laboració amb el Col·legi de Lleida, va tenir un estand amb diferents tallers.
Com ja és tradicional, al saló Petitàlia va comptar amb un
estand ubicat a l’entrada sota el nom de ‘La ciutat de les
mascotes’.
Durant els dos dies es van organitzar diferents activitats
que van fer gaudir els assistents a aquesta gran fira familiar. Així, es van celebrar un seguit de tallers sobre temàtiques diferents. L’anomenat ‘Porta’m a casa’ tenia l’objectiu de fomentar l’adopció; ‘Sóc un bon ciutadà’, per tal
de conscienciar sobre la tinença responsable de les mascotes i el censat al seu ajuntament; ‘La nostra salut i la de
la nostra mascota és la mateixa’; ‘Cuida’m’, amb el repte
d’explicar el treball del veterinari sobre la salut de l’animal,
la necessitat de visites periòdiques i fomentar l’ús del microxip; ‘Estima’m’, per tal de conscienciar que estimar una
mascota és cuidar-la; i ‘Aprèn a saludar-me’, amb l’objectiu de conèixer com apropar-se i tocar un gos després de
demanar permís al seu amo, recordar els deures cívics del
propietari d’una mascota quan la passeja per la ciutat, evitant causar molèsties a altres persones.
A més a més, a l’estand es van celebrar d’activitats més
purament lúdiques, com ara la pintura, els contes, elaborar xapes d’identificació, jugar amb imatges i fer diferents
treballs manuals, entre d’altres.
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Les mascotes prenen els car

Com ja va passar els primers dos anys, la Passejada Popular de Mascotes va ser el moment àlgid de la Fira Mascota’m, que enguany es va reduir pel que fa a l’espai i estava ubicada en una de les zones exteriors de la Fira. Després que la pluja condicionés negativament la jornada del
dissabte, el diumenge 26 es va recuperar l’activitat i amb
ella va arribar la tercera edició de la Passejada, que va tornar a tenir sobre 150 inscrits.
La iniciativa, que té al Col·legi de Veterinaris de Lleida entre els seus organitzador, va néixer amb el l’objectiu d’ajudar a conscienciar, d’una forma lúdica, 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, sortint i finalitzant al recinte firal dels 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.
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rrers de Lleida

La tercera edició torna a
arribar als 150 inscrits i
l’activitat es consolida
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PorciFORUM es cons
El congrés aplega més d’un miler de particip

Ana Barbé, de Vall Companys, va cloure el congrés.

Carmen López va ser present en la inauguració.
PorciFORUM va tancar el 10 de març a la Llotja de Lleida
la seva segona edició, en què, després de dos jornades
d’intensa activitat, es van superar totes les expectatives
apuntades en la primera edició, consolidant-se, d’aquesta
forma, com un referent clar en el sector porcí.
El congrés, que va comptar amb la col·laboració del Consell de Col·legis Veterinaris i el Col·legi de Veterinaris de
Lleida, va aplegar més d’un miler de participants, entre els
750 que ho van fer al PorciFORUM i els 300 del NutriForum, el congrés paral·lel que se celebrava.
L’èxit de PorciFORUM, però, no se sustenta només en les
xifres, que són de rècord, sinó que va molt més enllà, amb
la satisfacció que va deixar entre els participants i els organitzadors, i que garanteix la continuïtat del certamen a
Lleida, i més concretament a la Llotja, el que ha estat el
seu escenari en aquests dos anys d’història.
PorciFORUM va ser inaugurat dijous 9 de març per l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i per la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, que van estar acompanyats, entre altres, per la presidenta del Col·legi de Veterinaris de Lleida,
Carmen López. El programa tècnic del congrés estava dissenyat, de nou, pel veterinari i ex membre de la junta del
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La Llotja va ser l’escenari d’un congrés q
COVLL, Albert Finestra.
Durant el primer matí, es van oferir les ponències ‘Què hi
ha de nou amb el PRRS?’, a càrrec d’Iván Díaz, de CReSA; ‘Bioseguretat com a eina clau en la prevenció’, amb
Jordi Baliellas, d’Interporc; ‘Causes més freqüents d’avortaments en porcí’, amb Enric Mateu (UAB); ‘Disenteria porcina’, amb Rogerto Guedes (Universitat de Brasil); ‘Diarrea
neonatal’, amb Guillermo Ramis (Universitat de Múrcia);
i ‘El repte de la producció porcina sota la limitació de l’ús
d’antibiòtics’, amb Marga Arboix, rectora de la UAB. La
primera jornada es va tancar amb ‘El gran debat del sector porcí’ que va ser moderat per Vicens Enrique-Tarancón
(GSP).
L’activitat va seguir divendres al matí amb les ponències ‘Alimentació de trugues híperprolífiques’, amb Josep Gasa (UAB); ‘Maneig de truges, l’experiència danesa’, amb Michal Agerley (DVM, copropietari de SvineVet Haderslev Animal); ‘Futur del benestar porcí’,
amb Xavier Manteca (UAB); i ‘Resultats en l’engreix:
on són les diferències?’, amb Ana Barbé (Vall Companys i membre de la junta del COVLL), que va ser
l’encarregada de cloure el congrés.

solida com a referent
ipants i garanteix la seva continuïtat a Lleida

L’activitat va ser molt intensa durant els dos dies.

s que va superar totes les expectatives.

Vicens Enrique-Tarancón va
moderar un dels debats.

Imatge de la taula de debat del sector porcí

Albert Finestra va
dissenyar el
programa tècnic
del congrés.
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Responent a les incògnites sobre
Glòria Pol va oferir una xerrada en una sessió organ
La leishmaniosis va ser la protagonista d’una jornada que es
va dur a terme al Col·legi de Veterinaris de Lleida sota l’organització de Leti, en una sessió que va ser impartida per la
veterinària Glòria Pol.
L’activitat va començar amb un àpat per a tots els assistents
al COVLL, i a continuació es van iniciar les xerrades. La primera duia per títol “Prevenció de leishmaniosis: quines preguntes hem de respondre”, mentre que la segona va tractar de “LetiFend: una vacuna de nova generació”.
LetiFend és una nova vacuna recombinant contra la leishmaniosi canina. És el resultat de més de vint anys d'investigació, i el seu principi actiu és la proteïna Q, una proteïna
quimèrica mitjançant la combinació de 5 fragments altament antigènics, fusionats i clonats en E.Coli, a partir de les
quatre proteïnes més reconegudes per animals malalts de
Leismania infantum.
L’eficàcia i la seguretat de LetiFend han estat àmpliament
demostrades a través de multitud d’estudis, tant al labora-
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tori com al camp. Els resultats d'eficàcia van mostrar que un
gos vacunat amb LetiFend presentava un risc 9,8 vegades
menor de desenvolupar signes clínics, un risc 3,5 vegades
menor de tenir paràsits detectables i un risc 5 vegades menor de desenvolupar la malaltia clínica que un gos no vacunat. A més, va demostrar una eficàcia del 72% en la prevenció de la leishmaniosi canina en zones d'alt risc d'infecció per L. infantum.
Pel que fa a la seguretat, un total de 827 gossos van participar en set estudis en què es va demostrar un elevat nivell
de seguretat amb absència d'efectes secundaris rellevants.
El protocol d’administració de la vacuna LetiFend consisteix
en una sola dosi única anual, que confereix protecció a partir dels 28 dies de la seva administració, i que s'ha de repetir anualment. Poden ser vacunats gossos de qualsevol raça a partir de 6 mesos mitjançant una injecció subcutània.
Els pacients als quals va destinada la vacuna han de ser gossos sans i seronegatius.

e la prevenció de la leishmaniosis
anitzada per Leti en la qual es va presentar LetiFend

La vacuna presentada és el
resultat de
vint anys d’investigació.

Xavier Roura desvetlla les claus sobre
La jornada, organitzada per ELANCO i que va omplir la sala
La sala d’actes del COVLL es va omplir el 28 de febrer amb
motiu de la jornada organitzada per ELANCO que duia per
títol “Insuficiencia cardíaca congestiva: diagnóstico y tratamiento. Novedades”.
La xerrada va anar a càrrec del doctor Xavier Roura, DVM,
PhD i ECVIM-CA, del Servei de Medicina Interna Hospital
Clínic Veterinari Universitat Autònoma de Barcelona.
Roura, diplomat pel Col·legi Europeu de Medicina Interna
a petits animals, va oferir una sessió força pràctica sobre el
tractament del gos amb insuficiència cardíaca congestiva
per malaltia valvular mitral, patologia que representa el
75% dels casos d'ICC, i també va abordar la cardiomiopatia dilatada.
El ponent va recordar les directrius del ACVIM Consens,
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re la insuficiència cardíaca congestiva
a d’actes del COVLL, va tractar el diagnòstic i el tractament
on els IECAs tenen una plaça central en el maneig terapèutic dels gossos amb ICC, inhibint el Sistema Renina Angiotensina Aldosterona activat per la resposta neuro-hormonal de la pròpia malaltia, però també per l'ús de diürètics de nansa, insubstituïbles a l'hora de gestionar l'edema
de pulmó. Al seu torn, el pimobendan completa la teràpia
pel seu efecte inodilatador.
Aquesta triteràpia crònica implica molts comprimits diaris a
administrar tots els dies, però el compliment d'aquestes
pautes pel propietari sol ser baix i, per tant, l'efecte sobre
Roura va oferir una sessió força pràctica sobre el tractament del gos amb insuficiència congestiva

la supervivència és pobre. Davant d’aquesta problemàtica,
Elanco ha llançat Fortekor PLUS, la primera combinació de
dosi fixa de benazepril i pimobendan en un sol comprimit.
Fortekor PLUS s'ha dissenyat per simplificar les pautes de
tractament, facilitant el compliment terapèutic en reduir el
nombre de comprimits a administrar diàriament.
Les combinacions de dosi fixa han demostrat millorar substancialment el compliment en cardiologia humana, i ara
s'espera que els gossos cardíacs puguin també beneficiarse d'aquesta innovació gràcies a Fortekor PLUS.

Jornada PATT sobre ‘Reducció d’an
Miguel Ángel Higuera, director d’Anprogapor, i Antonio Martíne
‘Reducció d’antibiòtics en explotacions de porcí’ va
ser l’encapçalament de la jornada que es va celebrar
al Col·legi de Veterinaris de Lleida el 23 de març, i
que estava inclosa dins el Pla Anual de Transferència
Tecnològica (PATT). La sessió va ser organitzada per
Liptosa i R3 Group i va tenir com a ponents a Miguel
Ángel Higuera, director d’Anprogapor, i Antonio
Martínez Sánchez, director general Lipidos Toledo SA.
La jornada va posar l’accent sobre les alternatives na-

La jornada estava inclosa en el Pla Anual
de Transferència Tecnològica (PATT)
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ntibiòtics en explotacions de porcí’
ínez, director general de Lipidos Toledo SA, van ser els ponents
turals a tractaments antimicrobians convencionals. Es
va parlar sobre els fitobiòtics com a peça clau en el
programa de reducció de l'ús d'antibiòtics, especialment adreçat a les explotacions porcines.
Entre els temes també hi va haver la definició, història de l'ús, principis actius o el mode d'acció dels antibiòtics. La sessió es va completar amb aplicacions
pràctiques i exemples sobre malalties possibles de
prevenir o tractar i es van plantejar alternatives na-

Ana Barbé

Ángel Higuera (Anprogapor)

Antonio Martínez (Lipidos Toledo SA)

turals possibles des del sector de la nutrició animal i,
més concretament, sobre alternatives mitjançant l'ús
d'additius naturals.
Lipidos Toledo SA és una empresa dedicada a la fabricació d'additius i de solucions naturals que, des de
l'any 2000, promou l'ús de productes orgànics i naturals com una eina útil per a la racionalització de l'utilització d'antibiòtics en totes les espècies animals
d'interès productiu.

Més de 100 professionals a les jornades sobre
el Pla Nacional de Resistència d’Antibiòtics
Les dues sessions van comptar amb l’organització del DARP i el COVLL
amb la col·laboració del GSP Lleida i l’AVPC
L’ETSEA Lleida va acollir amb èxit, els dies 11 i 12 de gener,
les jornades sobre el Pla Nacional de Resistència d’Antibiòtics de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). L’activitat va reunir més de cent professionals i va ser organitzada pel Col·legi de Veterinaris de Lleida i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la col·laboració del GSP Lleida i de l’AVPC.
Les jornades estaven incloses dins el Pla de Formació Continuada per a Professionals de la Sanitat Animal i van ser
presentades per la cap de Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Animal del DARP, Mili Voltes, i per
la presidenta el COVLL, Carmen López.
Cristina Muñoz, representant l’AEMPS i Concepción Porrero, tècnic superior de Sanitat al Departament de Medicaments Veterinaris de l’AEMPS i doctora en Veterinària per
la Universidad Complutense, van ser les encarregades d’impartir els cursos.
L’objectiu de les jornades era completar encara més la formació dels professionals d’aquest àmbit, amb material actualitzat i dinàmic que els va mostrar els darrers reptes en
política d’ús racional d’antibiòtics i el seu paper en aquest
sentit.
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Es va recordar que el desenvolupament i disseminació de
resistència als antibiòtics és actualment un dels principals
problemes de la salut, i que els professionals sanitaris són
els principals actors en la posada en marxa de l'estratègia
d'ús prudent dels antibiòtics.
El col·lectiu veterinari és dels que dedica més esforços, recursos i temps a la formació continuada, i aquestes jornades en van ser una mostra més.

Novetats sobre la recepta electrònica Prescrivet
Quim Xifra (DARP) i Ana López (Consejo) parlen sobre l’aplicació
de la nova eina
La plataforma online Prescrivet de prescripció veterinària
va presentar al Col·legi de Veterinaris de Lleida (COVLL)
totes les novetats d’aquesta nova eina que està basada en
la generació de receptes amb format electrònic i que és
per on passa el futur del sector en l’àmbit de la prescripció.
Ho va fer mitjançant una jornada tècnica que va ser presentada per la presidenta del Col·legi, Carmen López, i en
la que es van oferir dos xerrades: una sobre ‘Futur Reial
Decret de transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d’antibiòtics’, a càrrec de Quim Xi-

fra, subdirector general de Ramaderia del DARP, i l’altra
sobre ‘Eines per realitzar les receptes electròniques’, a càrrec d’Ana López, consellera del Consejo General de Colegios Veterinarios i presidenta del Colegio de Lugo.
L’objectiu de la jornada era explicar les novetats i aclarir els
dubtes més comuns d’una eina fonamental en la lluita contra les resistències antibiòtiques en la producció ramadera. Un bon coneixement d’aquests processos i l’actualització constant de la informació en jornades com aquestes,
permet al col·lectiu utilitzar la solució tecnològica més eficient per la gestió de receptes de manera segura i eficaç.

Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida

21

CLAMÍDIA COM A CAUSA DE FALLADA REPRODUCTIVA EN TRUGES
Les bactèries pertanyents al gènere Chlamydia estan àmpliament
distribuïdes en l’entorn natural i són responsables d’una gran varietat de malalties oculars, genitourinàries i respiratòries.
En el sistema productiu actual cal destacar els quadres de fallada reproductiva aguda causada sobretot per les espècies C. suis
i C. abortus, encara que també s’hi poden veure implicats membres del mateix gènere propis d’altres espècies animals com C.
psittaci (aus i mamífers) o C. pecorum (remugants).
Les clamídies són microorganismes intracel·lulars obligats, els
quals adopten formes inactives resistents per sobreviure durant
els períodes extracel·lulars del seu cicle biològic. Aquestes formes bacterianes (cossos elementals) seran les causants de la infecció de l’individu quan entrin per via respiratòria, oral o genital, així com també s’ha demostrat la transmissió vertical en casos d’infecció genital.
El quadre reproductiu observat en l’explotació està format per
avortaments tardans, un increment de nascuts morts i dèbils, un
augment de les repeticions, disgalàxia, aparició de truges amb
descàrrega vaginal i endometritis. En els mascles es pot observar orquitis, epididimitis i uretritis. A més a més, es poden observar símptomes relacionats amb el tropisme epitelial de la bactèria com pneumònia i dispnea, conjuntivitis, coixeses, poliserositis o diarrea, així com símptomes inespecífics de processos infecciosos com inapetència i febre.
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Degut a les peculiaritats d’aquest gènere bacterià, l’abordatge
farmacològic de la infecció ha d’adaptar-se al seu cicle biològic,
essent necessària la utilització de famílies antimicrobianes actives a nivell intracel·lular. Així mateix, les vacunes existents destinades a altres espècies animals no són efectives per al control
d’aquesta malaltia en el ramat porcí degut a les diferències genètiques i serològiques de les diferents soques.
Des de Laboratorios Syva s.a.u. s’aposta per l’estudi de la repercussió d’aquesta malaltia en els sistemes productius actuals.
Per aquest motiu, el laboratori posa a disposició dels seus clientes tècniques diagnòstiques precises tals com PCR específiques
per a aquelles espècies de Clamídies amb interès patològic.

El Màster en Sanitat i
Producció Porcina
obre el curs
El COVLL hi col·labora un any més i reparteix la beca entre cinc joves col·legiats

El passat 3 de març va tenir lloc a l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEA), dins la dotzena edició del Màster en Sanitat i Producció Porcina, la jornada de
portes obertes que va obrir el curs. La sessió va tractar sobre
‘Benestar animal (passat, present i futur)’, i va comptar amb
la participació de la doctora Sandra Edwards, professora de
la Universitat de Newcastle, i del doctor Antonio Velarde, investigador especialista en Benestar Animal de l’IRTA.
En aquesta taula es va parlar sobre el benestar animal, tant
en tècniques i maneig en les pròpies explotacions com en
el posterior trasllat a escorxador, i com aquests aspectes influeixen en la qualitat del producte. Es van comentar aspectes com ara com mesurar i avaluar el dolor produït en
els animals i què fem per evitar-ho i la importància d'un co-

rrecte maneig dels animals previ al transport, durant aquest
i previ al sacrifici, i la influència d'aquests factors sobre la
qualitat del producte final.
També es va reflexionar àmpliament sobre el dolor produït
als animals en els moments de castració i tall de cues i com
evolucionava el dolor amb l'edat dels animals, i posteriorment sobre les claus i la importància d'un correcte trasllat
dels animals a l'escorxador i què cal tenir en compte perquè aquestes pràctiques afectin el menys possible la qualitat del producte.
El Col·legi, com sempre, col·labora amb el Màster amb l’aportació d’una beca que, en aquesta edició, es reparteix
entre cinc joves col·legiats: Imma Benet, Sara Zapater, Marc
Adsuar, Laura Noguera i Albert Canut.
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L’exposició ‘La meva mascota’ passa per Lleida
Una selecció de les millors fotografies es va poder veure durant
el mes de febrer a la Biblioteca
La Biblioteca Pública de Lleida va acolir, durant tot el mes
de febrer, l’exposició amb les millors fotografies de la tercera edició del Concurs de Fotografia ‘La Meva Mascota’,
que organitza el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya amb la col·laboració del Col·legi de Lleida.
La posada en marxa d’aquesta exposició va comptar amb
la presència de la presidenta del Col·legi de Veterinaris de
Lleida, Carmen López, i la directora de la Biblioteca, Antònia Capdevila. La mostra es va poder veure al Claustre de
l’Hemeroteca de l’1 al 28 de febrer, de 9.00 a 20.00 hores,
tret dels dissabtes, en què només estava oberta de 9.00 a
14.00 hores.
A l’exposició es van poder veure imatges en què els animals
eren els protagonistes i entre les que destacaven les fotos
que van ser les guanyadores d’aquest certamen. Així, Lins
Griñó Garreta va endur-se el premi a la fotografia més original amb “Fent el Gos”, mentre que Anna Magerusz va
guanyar el premi a la fotografia més bonica sota el títol de
“La Migdiada”. Ferran Blasco Reig, amb “Vull ser com tu”,
i Ona Tarrida Talvy, amb “Gin”, van rebre un accèssit dins
la categoria de foto més original. Per últim, Rosa Boncompte Gonell, amb “La ruda al vent”, i Agustí Clara Llagostera, amb “El Rei Ros”, van guanyar un accèssit per la
categoria de fotografia més bonica.

24

Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida

El COVLL, present al Consell de Salut Pública a Lleida
El 20 de febrer es va celebrar l’acte constitutiu del Consell
Territorial Consultiu i de Coordinació de Salut Pública a
Lleida, organisme en el qual el COVLL està representat per
Teresa Milà.
El Consell està constituït, entre d’altres, per representants
de les entitats locals i provincials de Lleida, de la Generalitat, del món acadèmic i dels col·legis professionals. El
Col·legi de Veterinaris de Lleida compta com a membre
del Consell amb Teresa Milà, component de junta directiva del COVLL.
La funció del consell és treballar transversalment la salut
en totes les polítiques. Es formaran comissions tècniques
segons temàtiques, que elaboraran estudis i propostes en
els diferents àmbits, i les lliuraran al Consell.
L’acte va tenir lloc a la Delegació del Govern a Lleida i es
va iniciar amb la constitució del Consell, per posteriorment
oferir una breu explicació del règim de funcionament i un
primer diagnòstic de salut del territori. En acabar, es va encetar un torn obert de paraula del que es van extreure les
línies de treball de les comissions tècniques que formen
aquest ens.

Visita veterinària a l’Escola
Bressol Municipal Parc de
Gardeny
Amb l’objectiu de començar a conscienciar de la tinença
responsable i a familiaritzar els més petits de la casa amb
els animals de companyia, al llarg de l’any se celebren,
amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Lleida,
diverses visites a centres educatius que ho sol·liciten. En
aquesta ocasió, el centre visitat a finals de gener va ser
l’Escola Bressol Municipal Parc de Gardeny, amb la Meritxell i la seva gossa Carol com a protagonistes i ‘professores’ veterinàries per un dia.
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IN MEMORIAM
MARIA BLANCA CUADROS I JERONI ROS, IN MEMORIAM
Durant aquest primer trimestre de l’any, malauradament ens han deixat els companys veterinaris Maria
Blanca Cuadros Claria i Jeroni Ros Vilamajó.
Maria Blanca, de 53 anys i filla de veterinari, va néixer a Cervera i es va llicenciar en veterinària a la Universidad de Saragossa (1987). Vivia a Mollerussa i treballava al Departament de Salut.
Jeroni Ros va néixer a Alguaire (11-12-62) i també es va llicenciar en veterinària a la Saragossa (1986). Vivia a Agramunt i era el responsable de l’Oficina Comarcal de Departament d’Agricultura a Cervera.
La junta directiva del COVLL trasllada a les seves famílies i amics el seu més sincer condol i lamenta profundament la seva pèrdua.

El DARP gestiona directament la identificació d’èquids a Catalunya des del 31 de març
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) és l’organisme emissor del document d’identificació equina o passaport per als èquids de criança i renda identificats a les explotacions ramaderes del territori de
Catalunya. En els darrers anys, el Consell de Col·legis Veterinaris ha anat realitzant la gestió d’identificació dels èquids
de criança i renda de sella mitjançant un encàrrec de gestió que s’anava adaptant a la normativa vigent i renovant segons les necessitats.
Des del 31 de març, el DARP va assumir aquesta gestió i la segueix desenvolupant juntament amb els veterinaris que
ha autoritzat per identificar els èquids a Catalunya. Els fulls de sol·licitud i els fulls de camp que cal emprar per identificar els èquids de criança i renda catalans, els facilita el mateix DARP a través dels canals que estableix.

El COVLL fa tres seminaris on-line durant febrer i març
Durant els mesos de febrer i març, el Col·legi de Veterinaris de Lleida, de forma conjunta amb el Grupo Asis, va programar tres seminaris on-line amb places gratuïtes per als col·legiats. Els títols dels seminaris van ser “Cómo sacar el
máximo partido a los análisis bioquímicos generales”, “El derrame pleural en medicina felina” i “Cómo aplicar un plan
de comunicación en la práctica para una clínica veterinaria”.

Carlos González Iglesias es reuneix amb la junta
El 28 de febrer, el regidor del Comú de Lleida a l’Ajuntament de Lleida, Carlos González Iglesias, va visitar la seu del
COVLL per tal de reunir-se amb la directiva en una trobada informativa informal. González es va interessar per la tasca dels veterinaris, va conèixer de primera mà el funcionament del COVLL i les problemàtiques i projectes del sector.
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Beques per al Congrés AVAFES a la UAB
El Col·legi de Veterinaris de Lleida va oferir dues beques per al Congrés AVAFES Barcelona (Associació de
Veterinaris per l'Atenció de la Fauna Exòtica i Salvatge) que es va celebrar els dies 3 i 4 de març a la sala
d'actes de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les beques van ser per a Jonathan Pelegrín i Magdalena Adrover.

Diego Murillo, president d’A.M.A., rep la Medalla d'Or
de l'Organització Mèdica Col·legial
El president d’A.M.A., Diego Murillo, va rebre el 3 de març
la Medalla d'Or de l'Organització Mèdica Col·legial
(OMC). Es tracta de la màxima distinció que concedeix la
corporació col·legial. A més, Diego Murillo va ser nomenat Col·legiat d'Honor Nacional en un acte presidit per
Ana Pastor, metge i presidenta del Congrés dels Diputats.
L'OMC va decidir per unanimitat el desembre passat atorgar aquesta distinció en reconeixement a la trajectòria professional de Diego Murillo i pel suport que ha prestat al
llarg de la seva fecunda vida professional. Així mateix, es
va tenir en compte el seu lliurament permanent a la professió mèdica i la seva contribució per intentar tirar endavant el barem de danys sanitaris.
Durant la seva intervenció, Diego Murillo va ressaltar que
rebre aquest reconeixement tenia “sens dubte un indubtable valor per a mi com a ésser humà i com a professional de la medicina. És, sens dubte, l'honor més preuat de
la meva intensa i dilata vida professional".

L’acte de lliurament va ser presidit per Ana Pastor,
presidenta del Congrés dels Diputats
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