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De rècord

La festa-sopar de Sant Francesc aplega al Palau de Margalef 163 persones,
110 d’elles col·legiades, en una nit plena de distincions, regals i molt bon ambient

El paper dels veterinaris davant els riscos sanitaris
La professió veterinària és cada dia més diversa i obre nous camins de desenvolupament que serveixen per incorporar nous professionals al món laboral. Dins la veterinària hi ha, però, una part fonamental que, amb independència
de la tasca que desenvolupem, no podem oblidar, i és la vessant sanitària, que està present en la majoria de les nostres actuacions professionals.
La globalització té coses positives: ha fet que els intercanvis comercials s’hagin multiplicat i que el món sigui cada
cop més petit i més proper. També ha propiciat que els canvis culturals i socials facin variar la nostra manera de viure, de menjar, etc. Però tot plegat també comporta riscos sanitaris, perquè els patògens es mouen amb molta més
facilitat, amb l’afegit del canvi climàtic.
Tot plegat fa que malalties ubicades tradicionalment en territoris molt determinats, ara arriben a milers de kilòmetres
i ens fan estar alerta per aplicar mesures de prevenció i protecció. Aquestes situacions ens recorden la importància
de la vessant sanitària que els veterinaris tenim en la nostra feina, així com la gran oportunitat que això suposa per
deixar clar el valor de les nostres actuacions.
Entre aquests riscos sanitaris hi ha, per exemple, la Peste Porcina Africana, que en aquests moments s’estén per Europa en territoris on abans hagués estat impensable; o la Grip Aviària, que cada hivern reapareix amb més o menys
força; o d’altres ja conegudes, com la Tuberculosi, que es fa de difícil erradicació, o la Ràbia, que malauradament
continua matant en altres territoris.
Així doncs, els veterinaris som responsables de la protecció de la salut animal, però també de la salut de les persones, perquè no podem oblidar que algunes d’aquestes malalties són zoonosis, i, tal com ens recorda l’OIE, el 60%
dels patògens són d’origen animal. Hem de parlar, doncs, d’Una Sola Salut, de persones, animals i medi ambient,
perquè està tot relacionat. Tot plegat ens fa posar al nostre lloc com a professionals de la sanitat i ens recorda la gran
tasca que hem de fer davant els altres agents implicats, com són els ramaders, els propietaris de mascotes, el personal de processament d’aliments, etc.
Val a dir, a més, que quan estem en una situació d’alerta sanitària ja estem acostumats a actuar, però és en el dia a
dia de la nostra tasca quan la nostra actuació es fa més necessària que mai. Per exemple, a les explotacions ramaderes, on cal aplicar mesures de bioseguretat de forma rutinària, des de les bones pràctiques fins al control dels desplaçaments dels animals i dels productes derivats, convertint-les en un hàbit per al personal de granges, transportistes i personal de servei que accedeix a aquestes granges.
Això cal fer-ho a base de formació i d’orientació, fins i tot prèviament al disseny o ubicació de les instal·lacions, fent
d’aquestes mesures i de la formació una part del dia a dia del treball, més que una obligació normativa. Més encara
si tenim en compte que la implementació de les mesures de bioseguretat i de bones pràctiques ramaderes és una de
les grans carències en la majoria de països. I tot i que a Europa sembla que anem pel davant en aquest sentit, cal no
abaixar la guàrdia i seguir progressant com a mitjà fonamental per millorar l’eficàcia i canviar els comportaments dels
agents implicats.
Com a exemple de la importància d’aquestes mesures i la necessitat de continuar treballant en aquests temes, en la
Conferència de la Comissió Regional de l'OIE per a Europa celebrada el passat mes de setembre a Geòrgia, es van
presentar els resultats d'una enquesta sobre l'aplicació de la bioseguretat en els sistemes de producció. Les conclusions de l'estudi mostren que, en matèria de bioseguretat, la gran majoria dels països posseeix una legislació nacional apropiada (94,87%) i plans d'acció executats (92,31%). No obstant això, només la meitat dels enquestats va indicar que els seus països compten amb els fons nacionals necessaris per recolzar la implementació de mesures de bioseguretat o bones pràctiques ramaderes (53,85%).
Així, podem dir que, en aquest moment, a la ramaderia som cada dia més productius i eficients. Tenim explotacions
capdavanteres i que fan I+D+I. Tot això, però, ens servirà de ben poc si ens falla la pota de la sanitat. I aquest és el
nostre camp exclusiu i és aquí on, des de la nostra professió, hem de demostrar la nostra capacitat i la nostra presència des de tots els perfils que ocupem els veterinaris.
En conclusió, continuem reivindicant la gran tasca sanitària que exerceixen els veterinaris, tant amb les mascotes, la
ramaderia o al control dels aliments, que al final significa major protecció de les persones, fent Una Sola Salut.
Carmen López Burillo, Presidenta del Col·legi de Veterinaris de Lleida
*Article publicat als diaris Segre i Mañana
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Una festa
El Palau de Margalef acull amb èxit la multitud
El Col·legi de Veterinaris de Lleida va viure el passat 5 d’octubre la seva gran festa anual. El Palau de Margalef va ser
l’escenari escollit per celebrar el tradicional sopar de Sant Francesc, patró dels veterinaris, en una nit farcida de guardons,
reconeixements i regals, que va aplegar la xifra rècord de 163
persones (110 de les quals eren veterinaris col·legiats), un fet
que no es registrava des de l’any 2006, quan va coincidir amb
el centenari de l’entitat.
Durant la vetllada es van lliurar dos nous guardons, el de les
Noces de Plata i el del reconeixement als veterinaris formadors, que substitueixen el Premi Veterinari de l’Any. En la pri-
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mera distinció, que enguany es posava en marxa i a la qual
es donarà continuïtat, es va premiar la fidelitat al COVLL i es
va lliurar un detall a tots els veterinaris que porten 25 anys
col·legiats. L’altre reconeixement de la nit, sorgit d’una proposta d’un grup de veterinaris a la qual el COVLL s’hi va sumar, va recaure en quatre veterinaris que han destacat per la
seva tasca formadora.
Al marge d’aquests guardons, durant el sopar es va fer un petit reconeixement als veterinaris que compleixen els 65 anys
aquest 2018, i es va donar la benvinguda als nous col·legiats
que van personificar el bon moment de salut del Col·legi, que

que creix
udinària i tradicional vetllada de Sant Francesc
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es manté per sobre dels 500 col·legiats, una xifra històrica. També es va recordar els quatre col·legiats que ens han
deixat aquest any i que són Fernando Bendicho, Servando Merino, Josep Nus i Jaume Bardia.
Al sopar hi van ser presents, en representació d’altres entitats, Fernando Carrera, president del Colegio de Huesca;
Conxita Villar, delegada a Lleida del Col·legi d’Enginyers
Agrònoms de Catalunya; Isabel Perea, presidenta a Lleida
del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals; i Mercè Bieto, subdirectora regional a Lleida i l’Alt Pirineu de la
Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut
Com ja és tradicional, després de les postres va tenir lloc el
plat fort de la nit: el sorteig de més d’un centenar de regals que aporten els diferents patrocinadors, empreses i cases comercials que col·laboren en el sopar de Sant Francesc. Fins al final es va fer esperar el gran regal de la nit,
gentilesa d’A.M.A.: un viatge a Praga per a dues persones,
que va recaure en l’afortunat Anton Guasch.
El bon ambient va presidir una vetllada distesa que va
comptar amb la presència, en el tram final, de Lo Pau de
Ponts, i que va acabar amb barra lliure i ball.
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Felicitats als companys que
celebren els 65 anys

Quintí Camprubí
va rebre el regal
de PSN
Un altre dels reconeixements fou la felicitació a tots els professionals veterinaris que aquest any 2018 han fet o fan
els 65 anys i que han dedicat la seva vida a la professió i que són Joan Álvarez Puig, Josep Aleu Sabater, Isidro Cebamanos Romero, Josep Maria Secanell Mestres, Quintí Camprubí Font, Domènec Niñoles Torres i Josep Canut Vilarubla. Tots ells foren representats al sopar per Josep Canut i Quintí Camprubí, a qui també se li va fer lliurament
d’un detall de PSN.

El nous col·legiats ratifiquen la bona salut del COVLL
Un dels moments de més goig de la nit fou la comprovació de la bona salut del Col·legi amb motiu del reconeixement als nous col·legiats. Una nutrida presentació, fins a 22, van ser presents a la festa: Èlia Boquet, Tatiana Fabra,
Sònia Villarte, Óscar David Solano, Sònia Serra, Clara Sucarrats, Alba Ortega, Mònica Pardo, Laura Pla, Ester Paul,
Xavier Salse, Sara Roqué, Marina Villamayor, Carlota Mascaró, Hèctor Callizo, Maria Tordecillas, Clara Farré, Rubén
Roca, Marc Giribert, Elisenda Vidal i Xènia Morell.
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La junta crea un guardó per
distingir els 25 anys de col·legiació

Un quart de
segle amb el
Col·legi

En una nit plena de sorpreses i reconeixements es
va voler homenatjar la fidelitat amb el Col·legi i es
va fer el lliurament d’un detall i una menció especial a tots els professionals veterinaris que enguany
han celebrat les seves Noces de Plata com a col·legiats.
Els companys i companys que durant aquest 2018
han fet els 25 anys al COVLL són Josep Maria Burrel Costa, Francesc Xavier Piqué Gimeno, Juan Antonio Blasco Montaner, Rosa M. Macià Camarasa,
Jaume Armengol Barallat, Elvira Carbonell Aregall,
Lluís M. Gómez Bardají, Yolanda Setó Armillas, Josep Ribó Ribalta i Eliseu Isla Argelich.
El guardó és de nova creació i la idea és repetir-lo
cada any coincidint amb el sopar de Sant Francesc.
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Emotiu reconeixement a quatre
‘grans mestres’ de veterinaris
Es va destacar la gran tasca formadora d’Esteve Gras Forn
(In Memoriam), Luis Sanmartín, Anton Guasch i Ramon Porta
Un dels moments més emotius fou el reconeixement
a la tasca formadora d’Esteve Gras (In Memoriam),
Luis Sanmartín, Anton Guasch i Ramon Porta. Aquesta proposta va sorgir d’un grup de veterinaris a la qual
el COVLL s’hi va voler sumar i que substitueix, en certa manera, l’esperit popular i de participació dels
col·legiats que tenia el Premi al Veterinari de l’Any.
Durant el breu reconeixement, també es va tenir un
sentit record pel malauradament desaparegut Esteve
Gras, a qui va representar la seva esposa en el moment de l’homenatge.
Josep Torra, en nom de la junta del Col·legi, i representants dels veterinaris que van fer la proposta, els
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van fer a tots quatre el lliurament d’uns trofeus commemoratius i van destacar la gran importància de la
seva tasca formadora.
Ramon Castellana es va dirigir a tot l’auditori dient
que “tots els presents tenim moltes coses en comú,
entre elles, la formació, que l’hem rebut de les mateixes persones i que ens han aportat humanitat i la
certesa que és molt important ser una bona persona”. Així mateix, Joan Jovellar també va voler dedicar unes paraules als guardonats: “Aquests senyors
ens van regalar la confiança en nosaltres mateixos.
Tots els veterinaris que hem passat per la vostra escola sempre us recordarem”.

Drets: P. Font, C. Perallón, I. Perea,T. Milà, M. Bieto, D. Corredera i J.A. Santos
Asseguts: C.Villar, C. López, F. Carrera,A. Barbé i J. Gonzàlez

Drets: R.M. Sanchiz, E. Mitjans, R. Balagueró,V. Romia,A. Batallé i R. Jové
Asseguts: J.M. Rodié, J. Jovellar, M. Navarro,A. Cercós i J. Bajona
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Drets:A. Canelles, M. Ferré,V. Enrique-Tarancón i A.Vidal
Asseguts: I. Gatnau, S. Bernaus, J. Puigdollers i R. Mesalles

Drets: J. Lloveras, J. Gonzalo, J. Canut i J. Bordas
Asseguts: C. Nogareda, M.J. Jou, C. Jauset, J.M. Burrel i R. Marsol
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Drets: L. Pérez, M.Vieira, M. Molins i J. Fabà
Asseguts: G. Idiaquez, M. Gros,A. Finestra, N. Duran i J. Gusart

Drets: R.M. Giralt, Q. Camprubí i M. Gil de Bernabé
Asseguts:A. Dalmau, M. Gavarró, M.C. Beltran, L. Sanmartín i J.A. Flores
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Drets: P. Orrios, P. Cuéllar,V. Riu i R.Ars
Asseguts: M.Albareda, C. Golobardes,A. Guasch i J. Blasco

Drets: M. Hernández, M. Navarro, E. Pablo, M. Huguet, C. Solsona i J.Armengol
Asseguts: J. Boix, Sta. Marie, E. Marie i C. Floarea
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Drets: R. Serret, M. Gormaz i N. Llanes
Asseguts: E. Isla, M. Pollina, J.Torra i A. Pané

Drets: L. Pla,T. Fabra, E. Paul,A. Ortega, O.D. Solano i S. Roqué
Asseguts: S.Villarte, S. Creus, K. Larrosa, C. Fornalés,A.Vigil, M. Pando i I. Benet
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Drets: M.Villamayor, R. Castelló,A. Meda, F. Giribet, X. Salse, S. Serra, R. Roca, H. Callizo i I. Muñoz
Asseguts: P. Peña, D.Vasquez, O. Romera i C. Mascaró

Drets: M.Tordecillas,A. Castellanos, R. Bellet, M.Vilanova, M. Gómez, C. Sucarrats, J.M. Batalla, J. López,A. Balcells i Ll. Ros
Asseguts: P. Real, J.Tutusaus,A. Guiral, P. Mateu, M.Giribet, X. Morell i E.Vidal
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Drets: M.Terré, C. Rosell,V. Carbó, J. Potrony i P. Estany
Asseguts: X. Bernaus, C. Farré, C. Lasierra, M. Solans i R.M. Macià

Drets: M. Llordella, R. Castellana, J. Ribó, S. Cisteró i A. Ingla
Asseguts: C. Hernández, M. Bosch, D. Rodríguez, Z. Orobitg, E. Boquet i M. Balart
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Drets: J. Brull, J.M.Torrent, M. Colell i X.Anyé
Asseguts: C. Salvadó, S. Sitjà,Y. Setó, C. Olomí i M. Roda

Drets: C.Tahull, C. Llobera i L. Hut
Asseguts:Anna, Renata, Rosa i Àngels
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Conxita Villar i Isabel Perea, amb Carmen López

Fernando Carrera, president de Huesca, al sopar

Alguns col·legis ens van acompanyar
Al sopar hi van ser presents, en representació d’altres
entitats, Fernando Carrera (president del Colegio de
Huesca), Conxita Villar (delegada a Lleida del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya), Isabel Perea
(presidenta a Lleida del Col·legi d’Enginyers Tècnic
Agrícoles i Forestals). També ens va acompanyar, com
cada any, Mercè Bieto, subdirectora regional a Lleida
i l’Alt Pirineu, de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.

Lo Pau de Ponts es va
sumar a la festa
El conegut i singular cantautor lleidatà Lo Pau de
Ponts es va sumar a la festa dels veterinaris. Va
participar en el tram final del sorteig dels regals (de
fet va ser ell la mà innocent que va decidir el viatge a Praga) i després va oferir, amb el seu peculiar
estil, un petit repertori amb les seves cançons més
conegudes.
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Anton Guasch es va endur el viatge a Praga
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PATROCIN

COL·LABORADORS AMB APORTACIÓ ECONÒMICA

AGRIFOOD

LABORATORIOS SYVA

DINUVET, S.L.
VIATGES LLEIDA

GRUPO SETNA
MAYMO

ROTECNA, S.A

DISTRIVET

COOPERATIVA D’IVARS

R C CONSULTORS I AUDITORS
S.P. VETERINARIA

OVIATROS S.L.
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MEVET

BIOPYC, S.L.

LABORATORIOS HIPRA

GANADOS GILI
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CINADORS

COL·LABORADORS EN EL SORTEIG DE REGALS

ARVET

COMPLEMENTOS P. COMPUESTOS

CENTRE VETERINARI DEL PLA

CENTRE VETERINARI NORD

COMERCIAL PERE SERRA

GRUP ALIMENTARI GUISSONA

CEVA

COOPERATIVA DE BELLCAIRE

BON ÀREA AGRUPA

COVITSA

FELIXCAN S.L.

TOPIGS NORSVIN

PORCICAT / GRUP DE SANEJAMENT DE LLEIDA

GEPORK

ECUPHAR

LABORATORIOS BOEHRINGER INGELHEIW

MSD ANIMAL HEALTH

NUTRAL SCA CARGILL

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL

LABORATORIOS MERIAL

OCAÑA
RAMADERA, S.L.
LABORATORIOS VIRBAC

LIVISTO

NEDIVER ADN

PORTAVET

OCAÑA RAMADERA S.L.

PC MAT, INSTAL·LACIONS RAMADERES

FARM FAES

SALLAVET SANITAT ANIMAL ZOETIS

ZOETIS

LABORATORIOS LAMONS

LLEIDAMBIENT, S.L.

COOPERATIVA D’ARTESA

IBERCAJA

R3 BIOTEK

ITACA PRODUCTES VETERINARIS

ROYAL CANIN

AIM DIFFUSION

LERIDANA DE PIENSOS, S.A.
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La vacunació dels animals de companyia
és vital per a la salut pública
L’increment dels viatges a països on la ràbia és endèmica o no està
controlada, n’augmenta el risc de propagació
Coincidint amb el Dia Mundial de la Ràbia (28 de setembre), el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, que
aplega els col·legis de Lleida, Barcelona, Girona i Tarragona, va insistir en la importància de vacunar els animals de
companyia a través d’una campanya informativa i un comunicat de premsa. La vacunació anual és una mesura preventiva perquè les mascotes tinguin un nivell d'immunitat
general que impedeixi l’extensió de diferents malalties.
En aquest sentit, la vacunació contra la ràbia és un acte de
responsabilitat i a favor de la salut pública i el benestar dels
animals de companyia. L’Organització Mundial de Sanitat
Animal (OIE) assenyala que en poblacions en què el 7080% de les mascotes han estat vacunades, la presència

d’un animal infectat no representa cap risc per a la propagació del virus.
D’altra banda, els nous hàbits de la població en les vacances, amb l’increment de viatges amb mascotes a països on la ràbia és endèmica, com ara a Europa de l’est o
el continent africà, fa augmentar el risc de propagació d’aquesta malaltia a zones on no hi ha constància de casos
des de fa dècades. A més, al sud i l’est de la península Ibèrica, el virus de la ràbia de la ratapinyada, emparentat amb
el de la ràbia canina, és freqüent en aquests animals nocturns. D’aquesta manera, la vacunació dels animals susceptibles de patir la malaltia, com poden ser els gossos, els
gats i les fures, que conviuen amb humans, es presenta
com la mesura més eficaç per a la prevenció, el control i
l’eradicació de la ràbia entre les persones.
Malaltia infecciosa viral del sistema nerviós central
La ràbia és una malaltia infecciosa viral del sistema nerviós
central, que provoca una encefalitis aguda. Ataca els mamífers domèstics i salvatges, inclosos els humans. La ràbia,
que gairebé sempre és mortal, es troba en les secrecions
dels animals infectats i es transmet a través d’una mossegada o en qualsevol tipus de contacte amb la saliva de l'animal malalt. Pot trigar entre 60 i 300 dies a manifestarse, per això només un tractament immediat n’impedeix el
desenvolupament dels símptomes.

CAMPANYA COINCIDINT AMB EL DIA
MUNDIAL DE LA RÀBIA
El Dia Mundial de la Ràbia es commemora internacionalment cada any el 28 de setembre, coincidint amb l'aniversari de la mort de Louis Pasteur, el químic i microbiòleg francès que va crear
la primera vacuna antiràbica. L’objectiu d’aquesta efemèride és augmentar la conscienciació ciutadana i dels governs sobre la prevenció de la
malaltia. A Catalunya, tot i que no hi ha l’obligació de vacunar contra la ràbia els animals de
companyia, els col·legis van aprofitar aquesta
commemoració per recordar la importància de
vacunar els animals de companyia i prevenir malalties com la ràbia.
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Lorenzo Fraile, al centre de la imatge, va recollir el guardó

Lorenzo Fraile guanya el Premi del Llibre Agrari 2018
Dues obres sobre temes sanitaris s’enduen els premis del llibre i de
l’article agraris, que compten amb el COVLL com a membre del jurat
La sanitat animal i la sanitat vegetal o fitosanitat van ser els
temes protagonistes de la 47a edició del Premi del Llibre
Agrari i de la 3a edició del Premi de l’Article Tècnic Agrari,
guardons que va organitzar Fira de Lleida en el marc de la
64a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i la 33a edició
del saló Eurofruit del passat mes de setembre. Entre els
membres del jurat d’aquest tradicional guardó hi havia la
presidenta del Col·legi de Veterinaris, Carmen López; i el secretari de la junta, Josep Torra.
Concretament, ‘Inmunidad lactogénica en la cerda: enfoque práctico’, del veterinari col·legiat lleidatà Lorenzo José
Fraile, va ser l’obra guanyadora del Premi del Llibre Agrari,
mentre que ‘Cartografía de Cynodon dactylon en viñedo
mediante imágenes UAV y tecnología OBIA para un uso
sostenible y localizado de herbicida”, de diversos autors i la
col·laboració de l’ETSEA, es va endur el Premi de l’Article
Tècnic Agrari.
El jurat d’ambdós guardons va destacar, d’una banda, que
“es tracta de dos temes de molta actualitat i molts nous,
concretament l’aplicació dels avenços tecnològics en immunologia al sector porcí i de l’aplicació de l’agricultura de
precisió (drons) en el control de males herbes” i, de l’altra,
“l’excel·lent nivell de la majoria d’obres presentades, en
molts casos treballs de recerca i investigació”.

Pel que fa a ‘Inmunidad lactogénica en la cerda: enfoque
práctico’, explica que una vacunació “intel·ligent”, és a dir,
aplicada amb criteris científics i en el moment adequat, optimitza al màxim els efectes en els animals vacunats i evita
o redueix l’ús d’antimicrobians. Igualment, es busca aplicar
tractaments que adaptin el sistema immunològic del bestiar
(l’humoral, o anticossos, i el cel·lular, o linfocits) per tal que
no tingui reaccions autoimmunitàries que danyin el mateix
animal.
El llibre considera que una bona transferència d'immunitat
passiva de les truges als garrins és crucial per assegurar la
supervivència d'aquests últims. L’obra pretén ajudar els veterinaris a optimitzar aquesta transferència, i per a això fa
un repàs de les bases de la immunologia així com dels programes de vacunació utilitzats en truges i dels aspectes pràctics de la transferència d'immunitat passiva.
Dotació global de 4.000 euros
El premi atorgat al guanyador de la convocatòria del Llibre
Agrari és de 3.000 euros i de 1.000 euros per al de l’Article
Tècnic. Enguany han optat al premi 36 obres, 25 llibres (en
paper i digitals) i 11 articles tècnics. El Premi del Llibre Agrari i l’Article Tècnic Agrari estan destinats a distingir les obres
o els articles publicats recentment en format imprès o digital que suposin una aportació remarcable dins el sector agroalimentari o l’àmbit rural i estimular la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que permetin
incrementar la literatura destinada als sectors esmentats.
Carmen López i Josep Torra
formen part del jurat del premi
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Alerta per la greu situació de risc
d’entrada de la PPA
El CEEI va acollir una jornada amb José Manuel Sánchez-Vizcaíno
i Cristina Muñoz organitzada pel GSP Lleida, l’AVPC i el Col·legi

La sala del CEEI de la Caparrella va acollir, el passat 3 d’octubre, una reunió tècnica exclusiva per a veterinaris sobre
Peste Porcina Africana (PPA) i Medicaments on es va descriure la greu situació de risc d’entrada del PPA i es va sensibilitzar sobre les mesures a prendre i el bon ús dels medicaments en la lluita contra les resistències antimicrobianes. Els
encarregats de conduir la jornada van ser el professor José
Manuel Sánchez-Vizcaíno i Cristina Muñoz, cap dels serveis

Consells
importants
en cas de
triquinosi

de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
La sessió va aportar nous elements i informació clau per ajudar a fer front a dos dels grans reptes que tenim avui sobre
la taula: tancar la porta a la PPC i reduir l’ús d’antimicrobians.
Aquesta reunió tècnica gratuïta estava organitzada de forma conjunta pel GSP Lleida, l’Associació de Veterinaris de
Porcí de Catalunya i el Col·legi de Veterinaris.

Durant els darrers mesos s’estan incrementant molt les declaracions de triquina en carn de
porc senglar caçada a Catalunya. La triquinosi és una malaltia de declaració obligatòria, zoonosi que pot arribar a ser molt greu, inclús mortal, en l’home. Els veterinaris som una peça
clau en la Salut Pública, tenim en les nostres mans la detecció, la comunicació i la informació
de les mesures a prendre, per evitar que aquesta malaltia dels animals es transmeti a l’home.
Recordeu la importància de:
Assegurar-vos de la idoneïtat i la correcta traçabilitat de les mostres que us duen a analitzar.
Utilitzar la tècnica analítica basada en mètodes de digestió, ja que és l’única adequada.
Comunicar tots els positius, que detecteu, a l’administració.
I informar els caçadors que no es poden consumir les carns infestades i que s’han de destruir
com categoria 1.
Comunicar al Servei Regional de Lleida de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, per tal
de fer les actuacions oportunes de cara a la protecció de la salut de la població, a l’adreça
agr.apslleida.salut@gencat.cat.
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IN MEMORIAM
JAUME BARDIA CAPDEVILA

SERVANDO MERINO PÉREZ

Jaume Bardia Capdevila va néixer a
Maldà el 25 de novembre del 1931 i
es va llicenciar com
a veterinari l’any
1958.
Va a treballar molts
anys en empreses
privades fins que el
1982 va obtenir la
placa de veterinari
titular interí a Seròs,
i a l’any següent a
Mollerussa, on es va jubilar. Va morir el dia 13 d’agost del 2108. La junta directiva del COVLL trasllada a la seva família i amics el seu més sincer condol i lamenta profundament la seva pèrdua.

Servando Merino Pérez
va néixer a Nava del
Rey (Valladolid) el 24
d’abril de 1940 i va llicenciar en veterinària el
1968 a León. Es va
col·legiar per primer cop
a Lleida el desembre del
1968 per treballar a Sort com a veterinari del Circuit d’Inseminació Artificial Ramadera. Posteriorment, i en aprovar les oposicions al Cos de Veterinaris Titulars, va ser nomenat en comissió de caràcter temporal a la Jefatura de Producción Animal,
posteriorment va ocupar el càrrec de Cap de Producció Animal del Departament d’Agricultura. Va
morir a Lleida el dia 26 de setembre de 2018. La
junta directiva trasllada a la seva esposa María Pilar
Hernández, i als seus fills el seu sincer condol.

Nous webseminar del COVLL-Asís amb places gratuïtes
El Col·legi de Veterinaris de Lleida i Grup Asís van tornar a posar a l’abast dels col·legiats alguns seminaris en línia dins del programa de formació continuada al 2018 amb 100 inscripcions gratuïtes.

Beques per a col·legiats per curs d’Iniciació a la cirurgia laparoscòpica’ del Creba
El Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (Creba), pertanyent a l'Institut de Recerca Biomèdica de
Lleida (IRBLleida), i el Col·legi de Veterinaris de Lleida van oferir 4 beques pel curs d’Iniciació a la cirurgia laparoscòpica per a veterinaris’ d’aquest mes de novembre al Creba (Torrelameu).

Ja podeu comprar la Loteria de Nadal del COVLL

46.459
Després de la celebració de la nostra festa el passat 5 d’octubre, volem agrair la presència a tots els
assistents, entitats i patrocinadors per haver celebrat la diada amb nosaltres. Amb la confiança que
en gaudíssiu força, us hi esperem l’any vinent.
Aprofitem per recordar-vos que ja disposem de la
Loteria de Nadal. El número de la rifa és el 46.459
i les participacions són a 10 euros. Reserveu-les
a les nostres oficines.
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