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El PorciForum
es consolida
com a congrés
de referència

El COVLL apropa la vida col·legial i l’actualitat
del sector als futurs veterinaris
Nou Servei Documentavet i VetTV, gratis a la web del COVLL

Els nous veterinaris
Aquest 2018, els primers graduats del Doble Grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal de l’ETSEA
acabaran els seus estudis i passaran a formar part del nostre col·lectiu.
Recentment, una representació de la junta del Col·legi va visitar els alumnes d’últim curs en una iniciativa
conjunta amb la directiva de l‘ETSEA. Durant la trobada, entre d’altres temes, es va explicar als estudiantes el funcionament del COVLL i es van enumerar algunes de les claus per tal d’orientar-los sobre les sortides professionals i les situacions particulars que poden trobar en l’exercici de la nostra professió.
Aquesta acció està en la línia d’acompanyament als nous titulats proposada per la Federació Veterinària Europea (FVE) en l’informe VetFutures Europe, publicat recentment.
La FVE ha volgut fer un estudi sobre la situació actual de la professió i els reptes que s’esperen en breu que
ha servit per elaborar l’informe. La finalitat d’aquest estudi era, en primer terme, definir com volem que
evolucioni la professió veterinària en el futur, quins objectius busquem i orientar-nos per assolir-los.
Un cop determinats aquests punts, es van identificar les amenaces i oportunitats, es va analitzar el paper
de les organitzacions col·legials i de la mateixa FVE i, per acabar, es van identificar els recursos necessaris
per aconseguir els objectius.
Com a resultat de tot plegat, es van plantejar sis àrees de treball que es consideren claus, i que
s’han classificat com:
Líders de demà: treballar en la formació és fonamental de cara al lideratge dels professionals veterinaris i a promoure la participació activa en posicions de líder, així com també la incorporació
plena de les dones en aquesta tasca.
Carrera professional gratificant: un cop s’ha produït la incorporació al món laboral, cal evitar l’abandonament de la professió fent que la carrera resulti gratificant i atractiva.
Ampliar el camp de treball: la veterinària és una professió sotmesa a canvis permanents i profunds, fins al punt que s’ha reinventat diferents cops. És per això que es recomana fer més visibles aquelles de les nostres tasques que són menys conegudes i a continuar potenciant el concepte ‘Una Salut’ mitjançant la col·laboració amb professionals d’altres àmbits sanitaris.
Empreses veterinàries sostenibles: cal fer passes encaminades a que els veterinaris siguin valorats correctament, i cal fer-les en dos direccions: una valoració social adient, realitzant campanyes de vestibulització a nivell social, una valoració econòmica adequada, promovent un canvi
orientat a donar valor als coneixements i a les actuacions professionals.
Benestar dels professionals: la bona salut dels professionals és vital per tal que aquests puguin
exercir la seva feina de la millor manera possible. És per això que s’ha proposat realitzar una enquesta per conèixer la situació real dels professionals amb l’objectiu d’identificar els problemes de
salut més habituals, fent molta incidència en la salut mental i la satisfacció dels veterinaris que
moltes vegades comporta elevats índexs d’addicions i fins i tot el risc de suïcidi, i, en base a aquestes problemes, promoure programes de benestar.
Integrar la innovació: en la societat actual, resulta fonamental fomentar la innovació i la utilització de les noves tecnologies, sempre amb la mirada posada en promoure la salut i el benestar animal i també la salut humana.
Aquest estudi ha suposat un punt de partida, ja que la FVE i els col·legis professionals estem treballant per assolir aquests objectius amb èxit per tal d’enfortir el màxim possible la nostra professió.
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:
C/ Alcalde Sol, 6. 1r. 2a.
25003 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

Acostant el Col·legi als futurs professionals
El COVLL apropa la vida col·legial i explica la importància de la deontologia
professional als alumnes de l’últim curs del doble grau de Veterinària i Ciència
i Producció Animal de l’ETSEA

Explicar el funcionament del Col·legi, desvelar algunes de
les claus de l’accés al món professional o incidir sobre la
importància de la deontologia i de la formació. Aquests
eren alguns dels objectius que tenia la xerrada informativa que una representació de la junta del Col·legi de Veterinaris de Lleida va realitzar el passat 13 de febrer als
alumnes d’últim curs del doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal de l’ETSEA.
La presidenta del COVLL, Carmen López, i les vocals de
la junta Dolors Corredera i Ana Barbé van explicar als estudiants l’estructura, les activitats i les principals funcions
del Col·legi, els van detallar com s’estructura a nivell català i estatal la professió veterinària, i van parlar també de
les seves experiències en l’àmbit laboral des del seu inici
fins a la seva feina actual.
Un altre dels punts importants de la formació va ser incidir en la gran importància del codi deontològic veterinari, i es va fer referència a la reglamentació i a les normatives que envolten el món professional. En aquest sentit,
és va subratllar la missió que tenen el col·legis a l’hora de
vetllar per la bona praxis i de defensar els drets del col·lectiu veterinari.
A la trobada també hi van ser presents una representació
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de la junta i dels professors de l’ETSEA, encapçalats pel
seu director, Narciso Pastor, i de la cap de departament
de Producció Animal, Carmina Nogareda. Pastor va assenyalar la importància d’aquestes xerrades formatives
per als alumnes que estan a punt d’acabar i han d’accedir en breu al mercat laboral, i va agrair molt especialment
el suport i la col·laboració que sempre ha donat el COVLL
a l’ETSEA.

La mostra itinerant recorre Catalunya amb una selecció de les millors fotos del concurs

L’IEI s’omple de mascotes
La part superior del claustre va acollir durant el mes de febrer l’exposició
‘La meva mascota’ sota l’organització del Consell i el COVLL
L’Institut d’Estudis Ilerdencs va acollir durant el mes de febrer l’exposició fotogràfica itinerant ‘La meva mascota’.
La mostra recollia les obres premiades i una selecció de les
450 fotografies presentades al concurs de fotografia organitzat pel Consell de Veterinaris de Catalunya i l’Arxiu
d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC).
L’exposició es va situar a la part superior del claustre de
l’IEI, en una de les zones de pas més freqüentades, ja que
es troba en el camí d’accés a la biblioteca, espai remodelat i estrenat amb motiu del 75è aniversari de l’entitat.
El lliurament de premis d’aquest concurs es va fer el pas-

sat octubre al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
(COVB), on ja es va instal·lar l'exposició. La mostra és itinerant i ha anat viatjant per les diferents demarcacions dels
col·legis veterinaris de Catalunya, essent al febrer el torn
per a les terres de Lleida en una exposició que va comptar amb el suport total del COVLL.
Cal recordar que el premi a la fotografia més original va
correspondre a Xavi Planas, i el premi a la imatge més bonica va ser per a Natàlia Lamiel. El jurat també va concedir accèssits a Adrià Camats, Montserrat Dolz, Joan Brull i
Gemma Soldevila.
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Reforma dels Estatuts
del COVLL
La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de
Lleida, en sessió ordinària del passat 9 de març, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el projecte de reforma dels
Estatuts.
El text reformat i la taula comparativa han estat a disposició dels col·legiats i col·legiades a l’àrea privada de la nostra pàgina web en l’apartat “Reforma Estatuts”
(http://www.covll.cat/area-col-legiat/reforma-estatuts),
i a la secretaria del COVLL, per tal que durant el termini
de 40 dies naturals es poguessin formular les al·legacions
i suggeriments al text que es consideressin pertinents.

El Col·legi manté l’aposta per la formació amb
seminaris gratuïts
La junta del COVLL manté la seva aposta ferma per la formació continuada en tots els seus formats. A més de les jornades
que organitza i en les que col·labora, durant aquest 2018 el
Col·legi manté els seminaris en línia valorats en 25 euros cadascun però que són gratuïts pels cent primers col·legiats que
fan efectiva la seva inscripció. Els cursos es fan sempre entre setmana de 14.30 a 16.00 hores. L’últim es va realitzar el passat
mes de març i va tractar dels problemes d’agressivitat del gat
cap als membres de la família.
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Jornada sobre ‘Ecografia: Mètode de
lactant’ i presentació d
Inclosa al PATT, la sessió va comptar amb la participació de
Maria Devant, investigadora del programa Remugants IRTA,
la veterinària Carolina Tejero i el secretari del COVLL, Josep Torra
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e diagnòstic de pneumònies en vedell
dels cursos ecogràfics
El Col·legi de Veterinaris de Lleida, amb la col·laboració
de l’IRTA, va organitzar el passat 1 de març una doble sessió formativa que va incloure una jornada sobre “Ecografia: Mètode de diagnòstic de pneumònies en vedell lactant” i després la presentació dels cursos d’ecografies previstos. La jornada estava inclosa al Pla Anual de Transferència Tecnològica.
La presentació de la jornada va anar a càrrec de Josep Torra, secretari del COVLL, que va donar pas a un explicació del grup de treball sobre “Reducció ús antibiòtics en
vedell d’engreix”, a càrrec de Maria Devant, investigadora de programa Remugants IRTA. Posteriorment la veterinària Carolina Tejero va oferir una xerrada sobre “Tècnica ecogràfica per diagnòstic de pneumònies”, i la sessió va acabar amb la presentació dels cursos ecogràfics a
càrrec de Josep Torra, secretari del COVLL i Veterinari Cooperativa d’Ivars.
Durant la jornada es va parlar, entre d’altres temes, de les
aplicacions de l’ecografia pulmonar al diagnòstic de la Síndrome Respiratòria Bovina (SRB), un procés complex i
multifactorial, amb una àmplia varietat d'agents i factors
estressants que es combinen per desencadenar la malaltia. A més, el diagnòstic precoç pot ser difícil a causa de
signes clínics inconsistents o absents.
Fins a l'actualitat no existeix un mètode Gold Estàndard

per al diagnòstic del SRB. Els sistemes de diagnòstic basats en els símptomes clínics tenen grans limitacions.
L'ecografia toràcica pulmonar ha demostrat una sensibilitat i especificitat del 79,4 al 94% i del 93,9 al 100%, respectivament, quan el diagnòstic del SRB va ser confirmat
post mortem, confirmant la presència de consolidació.
És una tècnica directa no invasiva, que amb entrenament
es pot realitzar a nivell de granja i és capaç de diagnosticar animals subclínics. El tècnic que la realitza ha de poder diferenciar el pulmó normalment airejat, dels artefactes que es produeixen per reverberació, irregularitats
i líquid a la pleura, consolidació pulmonar i presència
d'abscessos. Amb aquestes imatges es pot avaluar la
profunditat de la lesió i veure el patró de distribució de
les mateixes.
L'ecografia pulmonar realitzada d'una forma programada pot millorar la taxa detecció de la malaltia respiratòria
i ajudar-nos en la presa de decisions de maneig i salut d'una forma més objectiva a nivell de granja, això si, sempre
que es faci un monitoratge regular amb presa i recollida
de dades per al seu posterior anàlisi, però sense oblidar
que la prevenció és el camí per minimitzar l'impacte del
SRB. Així aconseguirem reduir la mortalitat, morbiditat i
els tractaments sistemàtics i assolir alts creixements sense
comprometre la vida productiva de l'animal.
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Reunió-col·loqui amb les clíniques i
La trobada va tractar diferents temes referents a norm
La Comissió de Petits Animals del COVLL va celebrar una
reunió-col·loqui adreçada a totes les clíniques de la província de Lleida i als veterinaris clínics de petits animals.
La trobada va tenir lloc el passat 21 de febrer a la sala
d’actes del COVLL i va incloure diferents temes. Així, d’una banda es va fer col·loqui i una posada en comú d’algunes de les inquietuds que tenen els veterinaris que es
dediquen a la clínica d’animals de companyia. També es
va parlar sobre les campanyes de vacunacions i identificacions promogudes pels ajuntaments i sobre les campanyes d’esterilització-identificació promogudes per entitats protectores.
De la mateixa manera, es va recordar a tots els assistents
que als centres s’estan atenent animals que vénen amb
documentació (passaport) d’importació, on les dades de
naixement de l’animal poden no ser correctes i per tant
les vacunacions s’han posat en edats inadequades, i es va
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recordar que aquests fets s’han de comunicar a l’autoritat competent. Igualment, es va posar en comú la situació al voltant d’animals que vénen de criador amb microxip implantat però que no han estan registrats.
També es va recordar l’obligació que tenen els centres
de donar els serveis segons la seva classificació, no podent-se publicitar com a hospital sinó es dona servei
les 24 hores i amb presència de veterinari durant tot
aquest horari.
Finalment, es va proposar fer un registre de cassos de leishmania diagnosticats als centres, i es va insistir molt en l’ús del consentiment informat per qualsevol acte que es
dugui a terme per part d’un veterinari. També es va recordar que els centres continuen estant sotmesos a inspeccions de Riscos laborals, de Gestió de la farmaciola i
de Gestió de residus, i que és molt important tenir la documentació al corrent.

i veterinaris clínics de petits animals
rmatives i regulacions de l’activitat en aquests centres

Desplaçament de gossos,
gats i fures entre Estats
membres de la UE i també
fora de la UE
Us recordem que a la web del Col·legi podeu consultar informació actualitzada del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre Moviment d'animals
de companyia i passaport, i en especial del Desplaçament
de gossos, gats i fures entre Estats membres de la UE. Podeu veure el detall dels països que autoritzen l’entrada de
gossos, gats i fures joves i sense vacunar de la ràbia, i també un link al web del MAPAMA on es troba informació
per al trasllats d’animals de companyia fora de la UE.
http://www.covll.cat/viatja-amb-la-teva-mascota

Passaports
Tota la informació i els documents d’ajut per complimentar el passaport d’animals de companyia els teniu a la web
del consell a: www.veterinaris.cat/CONSELL/cat/passaports.asp.
Cal recordar que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i el Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya (CCVC) han signat un conveni
pel qual acorden col·laborar en l’expedició i gestió del passaport per al desplaçament de gossos, gats i fures.
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El COVLL fa costat a un
El congrés es consolida com a certamen de referència dins el món
Per tercer any consecutiu, el Col·legi de Veterinaris de Lleida
va donar el seu suport a PorciForum, el congrés que s’ha convertit ja en referència dins el món del porcí i que va reunir la
xifra rècord de 900 professionals al Palau de Congressos La
Llotja de Lleida els dies 28 de febrer i 1 i 2 de març.
Com en els dos primers anys, la cita va aplegar a Lleida
professionals i tècnics del sector, productors i veterinaris,
i va comptar un complet programa tècnic, amb ponents
que van oferir la seva visió dels temes més destacats al
voltant del porcí. El congrés va comptar, entre d’altres,
amb la col·laboració i patrocini del GSP Lleida i el Consell
de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
Luis Carrasco, director de l’entitat organitzadora, Agri-

news, va posar en relleu que “la ciutat de Lleida es mereix un congrés de primera magnitud dedicat al sector porcí, tenint en compte que dues terceres parts de la producció espanyola de porc es concentren a la zona de Lleida i d'Aragó”, i va assegurar que el congrés tindrà continuïtat a la capital del Segrià.
La presidenta del COVLL, Carmen López, i la vocal Ana
Barbé van representar el Col·legi en un PorfiForum que
va tenir com a responsable del programa tècnic a Albert
Finestra, i que també va comptar amb la presència, entre
d’altres, de Vicens Enrique-Tarancón (GSP Lleida), que va
ser l’encarregat de presentar i moderar la jornada sobre
control ambiental i alimentació en gestació.

n PorciForum de rècord
ón del porcí i reuneix més de 900 professionals a La Llotja de Lleida

Lorenzo Fraile i Vicens Enrique-Tarancón, entre els protagonistes del congrés

La presidenta del COVLL, Carmen López, amb membres de l’organització

El Col·legi va donar suport a un congrés que va omplir La Llotja de gom a gom
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Campanya pública per informar de la “grip canina”
El Consell i els col·legis catalans fan una acció informativa
El Consell i els col·legis catalans van posar en marxa una
campanya en la que s’informava a la població sobre la grip
canina, una malaltia que, encara que no afecta els humans,
s’hi assembla en els símptomes i el tractament.
A la nota pública es recordava que els gossos també es poden refredar o constipar i que, si no són atesos a temps
amb atenció veterinària, també poden acabar patint una
broncopneumònia. A banda de la medicació que pot receptar el veterinari, hi ha una sèrie de recomanacions que,
com en els humans, poden ajudar el gos a recuperar-se.

En canvi, al contrari que en els humans, la “grip canina”,
com la “grip aviar”, no està motivada per les inclemències
o el canvi del temps. En els gossos, només pot ser provocada per un virus associat a la Bordetella Bronchiseptica,
conegut com a “tos de les gosseres”. Encara que no afecta els humans, la “grip canina” també és una patologia
pròpia de les col·lectivitats. La malaltia que provoca aquest
virus també afecta el sistema respiratori, i cal aprendre a
identificar-la i diferenciar-la dels refredats per assegurar el
bon estat de salut de l'animal.

Passes a seguir:
> Acudir al veterinari per diagnosticar i valorar l'abast del refredat. Amb la visita al veterinari s’obté el
millor tractament perquè la mascota es recuperi el
més aviat possible.
> Evitar els grans canvis de temperatura i els
corrents d'aire. Un simple refredat pot evolucionar i empitjorar, convertint-se en broncopneumònia.
> Sortir el menys possible de casa si fa fred o mal
temps. En cas que ho accepti, podem utilitzar peces
d'abric especials per a mascotes, les quals ajuden a
mantenir la temperatura corporal.
> Deixar suficient aigua a l’abast del gos, perquè pugui hidratar-se, així com posar-li menjar
humit. Per exemple, l’enllaunat, que té més proporció d'aigua en la seva composició, és més apetitós i té més calories.
> Entrar el gos al bany quan ens dutxem, així pot
respirar aire humit que l’ajudarà a fluïdificar els mocs,
disminuir la irritació i alleujar la congestió nassal.
> Deixar que descansi, perquè es recuperi abans. El
repòs ajuda a que el cos lluiti millor contra la malaltia i la superi més fàcil i ràpidament.
> Donar-li tot l'afecte que puguem, això sempre va
bé quan ens trobem malament. No cal preocupar-se
pel contacte amb l'animal, el refredat no es transmet
de gossos a humans, ni viceversa.
14
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Nou Servei Documentavet i VetTV,
gratis a la web del COVLL
El Col·legi, amb el suport del Consell, posa a disposició dels col·legiats una
important base de dades documental per a la informació i la formació veterinària
El Col·legi de Veterinaris de Lleida, de forma conjunta amb
el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, ha posat
a disposició de tots els col·legiats i col·legiades els serveis
de Documentavet i VetTV, una important base de dades
documental per a la informació i la formació veterinària.
Aquest nou servei, proveït pel grup Asís, es troba actiu al
web del COVLL (pàgina principal i àrea Col·legiat), al qual
s’hi pot accedir amb el nom d’usuari i contrasenya de
col·legiats i col·legiades.
Entre la documentació disponible, Documentavet permet
accedir a referències formatives permanents, però també
a nous continguts que es donen d’alta mensualment.
L’ampli catàleg actual de continguts multiformat es renova cada mes i inclou:
• Llibres, amb més de 80 títols de l'editorial Servet, la qual
s’amplia amb deu nous títols cada any.
• Revistes, amb tots els exemplars editats d’Albéitar i Argos dels últims cinc anys i en endavant, perquè els seus
articles es trobin en les cerques. Aquest any s'incorporaran les revistes ‘Suis’, ‘Canisetfelis’ i ‘Equinus’.
• Webseminars, amb 17 enregistraments disponibles dels
seminaris en línia impartits als col·legis veterinaris, amb
cinc noves sessions a l'any.
• Vetpills, amb píndoles formatives d'una hora lectiva basades en continguts especialitzats i molt visuals, sobre temes veterinaris específics.
Cada any s'incorporen 10 llibres nous, 20 revistes, un mínim de 5 enregistraments de seminaris, i 3 cursos Vetpills VetTV Premium, amb 160
classes magistrals amb experts de
reconegut prestigi en diferents
matèries que completen el material de videoxerrades.
Entre els serveis que ofereix Documentavet, destaquen: un potent
cercador per localitzar conceptes
veterinaris, a més de l’aplicació de
filtres a l’hora de fer cerques; l’enviament de comunicats mensuals
per informar de les novetats en
continguts a la base de dades; i facilitat dels requisits tècnics per a
l’accés i la consulta del material des
de qualsevol dispositiu.
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Aprovada la normativa sobre transmissió electrònica
de prescripcions d’antibiòtic en ramaderia
S’aplicarà a totes les prescripcions veterinàries d’antibiòtics destinats a animals productors d’aliments
Suposarà un pas més en l’estratègia per a la reducció del risc de resistències a antibiòtics, fomentant un ús
sostenible i racional dels mateixos
El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret, publicat el dia 17 d'abril i que entrarà en vigor el dia 2 de gener de
2019, pel qual s'estableix la transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d'antibiòtics i pinsos medicamentosos destinats a animals productors d'aliments per a consum humà, formulats en base a premescles que siguin antibiòtics, i es modifiquen diversos reials decrets en matèria de ramaderia.
En aquesta norma es regulen les condicions i requisits aplicables a la transmissió electrònica d'aquestes prescripcions
establint que els professionals veterinaris han de proporcionar a l'Administració les dades relatives als antibiòtics que
prescriguin amb destinació a animals de consum humà en les explotacions en què treballen.
Es dóna així compliment, en l'àmbit veterinari, al Pla estratègic i d'acció per reduir el risc de selecció i disseminació de
la resistència als antibiòtics, aprovat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de la Salut, i per la Conferència Intersectorial del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.
Per això és necessari disposar de dades quantitatives sobre els antibiòtics que es recepten als animals de producció, per
comptar amb la informació adequada, per tal de millorar la seva utilització i conscienciar per a un ús sostenible dels
mateixos, en compliment de l'esmentada estratègia de la Unió Europea sobre resistències als antibiòtics.

18

Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida

IN MEMORIAM
DEFUNCIÓ DE FERNANDO BENDICHO CARRAL
Fernando Bendicho Carral va néixer a Saragossa el 9 de febrer del 1922. Es va llicenciar a la mateixa ciutat l’any 1945 i es va col·legiar a Lleida el 1958 procedent de
Castellón de Rugat (València) per ocupar la plaça de veterinari titular de Torrefarrera. Posteriorment va sol·licitar el trasllat a la plaça de veterinari de Lleida, on es va jubilar l’any 1983.
Ens va deixar el 5 de març del 2018. La junta directiva del COVLL trasllada a la seva
família i amics el seu més sincer condol i lamenta profundament la seva pèrdua.

Entrades a preus especials per als col·legiats per
a l’espectacle del Llac dels Signes del Ballet de
Moscú a la Llotja
El COVLL va oferir una promoció en la compra d’entrades amb un 40 per cent de descomptes per a l’actuació
de la Gira de Primavera 2018 del Llac dels Signes del Ballet de Moscú que es va fer el 18 d’abril al Palau de Congressos La Llotja de Lleida.

El Col·legi col·labora amb el Master en Sanidad
y Producción Porcina
Com cada any, el Col·legi de Veterinaris de Lleida col·labora amb el Master en Sanidad y Producción Porcina de
2018, que enguany arriba a la seva dotzena edició.
El COVLL va atorgar una beca que es va adjudicar
entre els col·legiats que ho van sol·licitar.

Curs online sobre ‘El gato con PU/PD. El riñón,
¿culpable o inocente?’, amb inscripcions gratuïtes
Barcelona acull entre els dies 5 i 8 de maig de 2018 la
34a edició del World Veterinary Association Congress,
un dels esdeveniments més importants del sector. Per
aquest motiu, el Col·legi va atorgar una beca entre els
seus col·legiats.
És el primer cop que aquest important esdeveniment es
fa a Catalunya, i el Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya celebra la fita organitzant un acte obert a tot
el públic el dia 5 de maig a El Born Centre de Cultura i
Memòria (antic Mercat del Born), un espai emblemàtic
situat al cor de la ciutat de Barcelona.
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