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Les normes deontològiques, garantia per als consumidors
i tranquil·litat per als professionals
Recentment, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España va aprovar el nou Codi Deontològic de la professió veterinària, en compliment de les funcions que li atribueix la normativa
i amb el consens dels col·legis professionals provincials.
Els veterinaris estem obligats a col·legiar-nos per poder exercir com a tals, i d’aquesta obligació
se’n deriven el coneixement i el compliment de les normatives internes que ens ajuden a desenvolupar correctament, i amb seguretat, les nostres actuacions, i també les conseqüències que se’n deriven d’elles, que fins i tot poden ser requerides pels tribunals civils per alguna situació particular. Recordem que vivim en una societat cada cop més informada i que exigeix gairebé l’excel·lència en cada actuació, la qual cosa ens exigeix preparació i formació continuada per estar al
nivell professional que se’ns demanda cada cop més.
Aquest Codi Deontològic és la modernització de l’anterior, i s’adapta millor a la realitat actual de la nostra professió. Les seves principals finalitats són, tal com es recull al mateix document, l’ordenació de l’exercici de la veterinària, així com vetllar
per l’ètica i la dignitat de la professió.
També contempla el fet de garantir la protecció dels drets dels consumidors mitjançant l’aplicació de mesures disciplinàries quan sigui necessari, evitar l’intrusisme professional i promoure l’harmonia i la col·laboració entre els col·legiats.
En resum, estableix uns principis ètics per a les nostres actuacions professionals que
ens obliguen a tots, en qualsevol de les modalitats d’exercici que duguem a terme,
i tenint també en compte que se’n pot derivar una responsabilitat disciplinària.
Com a Col·legi, constatem com cada vegada més sovint els consumidors coneixen
millor els seus drets i es dirigeixen a la nostra entitat com a garant de l’actuació dels
professionals veterinaris que apleguem, per això agraïm la publicació d’aquesta normativa com a guia, i en fem difusió perquè sigui coneguda i aplicada per tots nosaltres com a garantia i com a tranquil·litat també de les nostres actuacions.
Podeu trobar el document del Codi Deontològic a la nostra web (dins l’apartat Estatus i Normativa). Us recomanem consultar-lo i familiaritzar-vos amb els seus principis, perquè considerem que us pot ajudar en la vostra pràctica diària, i us donarà
seguretat a les vostres actuacions.

Carmen López Burillo, Presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
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Les claus de la immunolo
Laura Elvira (MSD Animal Health) va analitzar la situació actual i va
destacar la prevenció com a factor fonamental per millorar els resultats
Amb Laura Elvira com a ponent i sota l’organització de
MSD Animal Health, la sala d’actes del COVLL va acollir,
el passat 11 de març, una jornada sobre ‘La immunologia
aplicada als bovins’, sessió que estava inclosa en el Pla
Anual de Transferència Tecnològica.
Durant la jornada es va destacar que en els darrers anys
les explotacions han crescut, augmentant el seu cens, i
amb això ha augmentat tant el nombre d'animals susceptibles com el risc d'entrada i circulació dels diferents
patògens dins el ramat. Paral·lelament, els serveis veterinaris han anat evolucionant, prenent cada dia més rellevància els serveis lligats a l'assessorament, la gestió o la
prevenció.
Malgrat això, en molts casos els plans vacunals encara
s'estableixen una vegada ens enfrontem a la malaltia o
detectem un ‘positiu’, en lloc d'avançar i establir-los de
manera preventiva sobre la base del risc i el cost potencial de les diferents malalties.
Per treballar en prevenció en els ramats, ens cal conèixer
no només les diferents malalties, sinó també com funciona el sistema immune (punts clau, principals tipus de resposta immune, immunitat individual/de ramat,...) i quins
són els mecanismes més eficaços per aconseguir una millor protecció davant els diferents patògens.
La prevenció inclou tant estratègies de bioseguretat com
mesures de maneig encaminades a reduir el risc o l'establiment de plans vacunals.
Per establir un bon pla vacunal, podrem aplicar els mateixos conceptes immunològics a l'hora de seleccionar la
vacuna que més ens interessa de cara a optimitzar el resultat i treure el màxim partit de la vacunació. És per això
que ens hem de fer preguntes com ara: Davant què vull
protegir? Quin és el punt crític? Quina edat tenen els animals a vacunar? Estan gestants?
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Finalment, cal conèixer els diferents tipus de vacunes (vives, inactivades, marcades,...) i els avantatges/inconvenients de cadascuna d'elles, així com els diferents tipus de
adjuvants (com l'alum que aconsegueix incrementar la
resposta humoral o del Quil quan volem estimular la immunitat cel·lular) o les noves tecnologies (com la tecnologia IRP de Bovipast), fet que ens permetrà fer una elecció més adequada a l'hora d'establir el pla vacunal.

logia aplicada als bovins

La importància de la transformació digita
Jorge Gonzalo, gestor de COTPA i CEO d’Agrifood
Jorge Gonzalo, gestor de la Comunitat de Tecnologies de
la Producció Agroalimentària (COTPA) i CEO d’Agrifood Alternative Technologies, va dirigir i impartir una jornada formativa sobre ‘Transformació Digital i la professió veterinària’.
Gonzalo va analitzar aspectes fonamentals per al futur
del sector, intentant donar les claus de la transformació
que s’està produint en tots els àmbits, com per exemple
en la producció animal i la ramaderia (tot i que sense oblidar la resta d’àmbits de la professió veterinària), i també
incidint en l’important paper que han de tenir els professionals veterinaris en aquesta nova era.
Segons Jorge Gonzalo, durant els últims cinquanta anys
hem viscut una evolució enorme de la tecnologia digital,
que ha suposat canvis importantíssims en la manera en
que podem gestionar les nostres activitats professionals.
Aquests canvis actualment s’engloben en la anomenada
‘transformació digital’, un concepte que es refereix a la
transformació d’una organització a través de la tecnologia digital amb l’objectiu de millorar processos, productes, serveis i en general a la pròpia organització i la relació amb els seus clients.
Els projectes de transformació digital engloben una sèrie
de tecnologies disponibles, com són el Big Data i l’analítica avançada de la informació (Business Intelligence),
internet i solucions ‘en el núvol’ amb aplicacions mòbils
i multi-dispositiu, l’Internet de les coses o la integració
de sistemes, entre altres, que ens permeten tant la utilització de sofisticats sistemes de creació, tractament i gestió de la informació, com el consum d’aquesta de forma
molt àgil, per poder prendre decisions informades de forma ràpida i segura.
En aquesta transformació no ens hem d’oblidar de les
xarxes socials (Linkedin, Twitter, Youtube, Facebook, etc.)
com a eines de posicionament i amplificació de la nostra
activitat, juntament amb la nostra estratègia de comunicació i ús de les mateixes.
I també hem de conèixer i entendre les diferents possibilitats d’innovació col·laborativa, com son les estratègies de recerca i innovació per l’especialització intel·ligent
(estratègia RIS3CAT a Catalunya), dintre de les quals actualment es desenvolupen diferents tipus de projectes de
digitalització i innovació, amb la participació d’un important nombre d’empreses i organitzacions tant públiques com privades.
La transformació digital no es basa únicament en quina
tecnologia aplicarem a la nostra empresa/organització,
sinó que inclou canvis en la manera de fer i organitzarnos tant a nivell individual com col·lectiu, i com ens relacionem amb tots els actors que intervenen en ella, in-
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cloent-hi entre altres als nostres companys, treballadors,
proveïdors i clients.
Perquè adaptar l'empresa a la tecnologia digital és tocar
l'ànima de l'empresa, els seus processos, productes, serveis, punts de contacte amb el client, model de negoci,
les persones, clients, etc.
La transformació digital implica crear empreses ràpides i
flexibles als canvis. Empreses competitives en aquest nou
repte que ens toca viure assumint un canvi de mentalitat, una nova cultura organitzacional oberta als canvis.
Una empresa plena de persones que aprenen cada dia
coses noves i les posen en pràctica.
Hem de tenir molt present que tots aquests canvis no
afecten únicament a grans corporacions, sinó que afecten per igual a petites i mitjanes empreses, d’un o molts
treballadors.
Actualment hi ha molts professionals i organitzacions que
estan treballant portant a terme el seu petit/gran projecte de transformació digital. Alguns estan molt avançats i altres comencen, però lo que és clar és que no implicar-se en aquests canvis, no assumir aquesta nova realitat, serà la diferència entre empreses competitives i les

tal i com afecta a la professió veterinària
od Alternative Technologies, va impartir la sessió

que no ho seran, empreses que podran sobreviure i empreses que simplement hauran de tancar en un entorn
molt canviant al que ens hem de saber adaptar.
Tenim cada dia més exemples de com aquesta transformació s’està utilitzant per sortir al mercat amb nous models de negocis que entren en competència directa amb
les empreses tradicionals, i que en molts casos estan
comprometent la viabilitat d’aquestes. Hem de pensar
que la solució no és el proteccionisme dels models actuals en front d’aquests nous models, sinó la transformació dels models tradicionals, sabent mantenir lo millor de les nostres activitats i combinar-les amb la utilització de les noves eines tecnològiques necessàries per
aplicar de forma exitosa aquesta transformació, de manera que sortim reforçats i puguem competir d’una manera eficaç.
Hem de tenir també present que les noves generacions
de clients/consumidors, i molts dels existents, no estaran
disposats a perdre les millores que suposen per ells l’aplicació d’aquestes tecnologies, ja que al cap i a la fi, son
ells els que decidiran quins productes o serveis volen consumir i com volen fer-ho.
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Els assajos clínics, una
Susana Astiz (INIA) va explicar què és una ECV, els rols laborals
‘Assajos clínics veterinaris: una nova sortida professional’
va ser el títol de la jornada que el passat 28 de març es va
celebrar al Col·legi de Veterinaris de Lleida. La sessió estava inclosa en el Pla Anual de Transferència Tecnològica
i va ser impartida per Susana Astiz, del Departament de
Reproducció Animal INIA.
La conferència va presentar, en primer lloc, en què consisteix un Assaig Clínic Veterinari (ECV). És la valoració
experimental d'un medicament veterinari, fora de l'àmbit laboratorial en l'espècie de destí. Per aclarir bé el concepte, es va emfatitzar en les diferències i confusions que
solen trobar-se.
Un cop definit què és i no és un ECV, es van descriure els
principals rols laborals dins d'un ECV: el promotor, el monitor i l'investigador. El promotor és la persona jurídica
que signa el registre en l'AEMPS i que posseeix el producte, per tant, respon del producte en si, i del pla de recerca clínica. Normalment contracta una CRO (Contract
Research Organization) on trobem la figura del monitor,
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na sortida professional
ls que inclou i el seu potencial i futur com a alternativa de treball
que actua, en resum, com un inspector intern dins de
l'ECV, englobant moltes responsabilitats.
El monitor és la figura principal de les CRO i contracten
a l'investigador extern a la seva empresa CRO. El paper
més conegut és aquest últim, el de l'investigador, que ha
de ser veterinari. Per a l'exercici de la seva funció, a més,
ha d'estar col·legiat. L'investigador és el que executa
l'ECV.
Finalment, es van abordar les possibilitats d'ingressar en
aquest nínxol laboral, des de la possible formació reglada,
específica en ECV (Màster Universitari en ECV, Universitat Europea de Madrid), fins als possibles llocs de treball i
llocs de recerca (farmacèutiques, CRO, clíniques veterinàries, centres de recerca, AEMPS, EMEA, FDA, EFSA,...).
Realment, es va evidenciar que els ECV són una possibilitat laboral veterinària de gran potencial i futur, i molt poc
coneguda entre els nostres professionals i estudiants.
Cal recordar que l’ECV consisteix en la valoració experimental d'una substància o medicament fora de l'àmbit

laboratorial-experimental, aplicant-la a l'espècie animal
de destí. Tot i que els promouen les empreses propietàries dels medicaments, els ECV es fan en granges comercials o en clíniques veterinàries, i els que els realitzen són,
en molts casos, els mateixos veterinaris clínics d'aquestes
mascotes, o d'aquestes granges.
Per tant, constitueixen una sortida professional, si no total, sí complementària a l'activitat diària professional del
clínic veterinari.

Descompte per al Máster de Ensayos Clínicos Veterinarios
Gràcies a la signatura d’un conveni de col·laboració entre el COVLL i la Universidad Europea de Madrid, s’atorga un 10 per cent de descompte en la matrícula per al Máster de Ensayos Clínicos Veterinarios, l’únic d’aquestes característiques que s’ofereix en tot el món. Podeu consultar tota la informació a la web de la UE
(www.universidadeuropea.es/madrid).

Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida

9

Analitzant els reptes i el futur de la resistència
d’antibiòtics i les receptes veterinàries
Cristina Muñoz i Mili Voltes van ser al capdavant d’una sessió
celebrada el passat 6 de febrer

El Col·legi va ser l’escenari, el passat 6 de febrer, d’una jornada sobre els reptes i el futur de la resistència d’antibiòtics
i les receptes veterinàries que va anar a càrrec de Cristina
Muñoz i Mili Voltes.
Cristina Muñoz, responsable de l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), va ser l’encarregada d’obrir la sessió informativa amb una xarrada en la
qual va explicar i va passar balanç sobre la tasca feta fins
ara en la resistència d’antibiòtics, a més d’exposar les claus
del Pla Nacional 2019-2021 que s’està desplegant, i que és
de vital importància per al sector veterinari.
Posteriorment, Mili Voltes, representant del DARP, va oferir una xerrada per explicar la comunicació de receptes al
Departament.
Per tancar la sessió, es va dur a terme una taula rodona per
aclarir els dubtes que poguessin tenir els assistents.
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El Premi del Llibre Agrari compleix 48 anys
El Col·legi de Veterinaris és un dels col·laboradors del guardó estrella
de la Fira de Sant Miquel de Lleida
Amb motiu de la 65a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel, que enguany tindrà lloc del 26 al 29 de setembre, ja
s’ha convocat el 48è Premi del Llibre Agrari i el 4t Premi
de l’Article Tècnic Agrari.
Les convocatòries compten amb la col·laboració i el patrocini del Col·legi de Veterinaris de Lleida i també
del Col·legi d’Enginyers Tècnics
Agrícoles i
Forestals
de Catalunya,
del
Col·legi
d’Enginyers
Agrònoms 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 als sectors esmentats.
Els llibres i els articles tècnics presentats han
d’haver estat publicats durant el període
comprès entre el dia 1 de juny de 2018 i el
dia 31 de maig de 2019. Aquesta condició
s’ha d’acreditar mitjançant un certificat de
la data d’edició, emès per l’editorial.
Els documents hauran de depositar-se
amb anterioritat al dia 21 de juny de
2019 a: Fira de Lleida (Premi Llibre Agrari) o per missatgeria (Edifici Mercollei-
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da–Av. Tortosa, 2) o per correu electrònic a ipineda@firadelleida.com
El premi atorgat a la convocatòria del Llibre serà de 3.000
euros per a l’autor i un diploma per a l’editorial i l’autor.
Al premi de l’Article Tècnic es destinarà la
quantitat de 1.000 euros per a l’autor i un
diploma per a l’editorial i l’autor.
El veredicte del jurat es farà públic al mes
de setembre de 2019 i el lliurament dels
premis es realitzarà en la cerimònia de
clausura de la 65a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel.

També es convoca
el quart Premi
de l’Article Tècnic
Agrari

En marxa el sisè
concurs de fotografia
“La Meva Mascota”
El Consell, amb la participació del Col·legi de Lleida i la
resta de províncies de Catalunya, ja ha posat en marxa la
sisena edició del Concurs de Fotografia “La Meva Mascota”.
El tema únic segueix essent els animals de companyia i està obert a tothom a partir de 16 anys amb una sola fotografia. Els premis estaran dividits en dues categories: foto
més original i foto més bonica. Les fotografies podran ser
en format digital o en format paper i a color o en blanc i
negre. Les fotografies presentades en format digital hauran de ser en format JPEG i amb una resolució mínima de
5 megapíxels, equivalent a 1.920 x 2.824 píxels. Les presentades en paper hauran de tenir unes mides de 20,3x27
cm aproximadament. El termini de presentació de les fotografies serà el 15 de juny de 2019 fins a les 15 hores.

La UdL va acollir l’exposició de l’edició de 2018
L’exposició d’una selecció de les millors fotografies de la cinquena edició de “La Meva Mascota” es va poder
veure durant el mes de març passat al vestíbul de l’edifici del Rectorat de la UdL.
La junta del Col·legi de Lleida va visitar la mostra d’una edició que va aplegar més de 500 obres. La mostra acollia les fotografies vencedores, que van ser: en la més bonica, Noemí Prous, de Terrassa (el Vallès Occidental),
amb l’obra “Ulls que parlen un gran idioma”; i en l’apartat de fotografia més original, Miguel Ángel Cuevas,
de Sant Pere de Ribes (el Garraf), amb l’obra “Gotes”.
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El COVLL, un any més
amb el Master en
Sanidad y Producción
Porcina
Com en les anteriors edicions, va oferir una beca entre els veterinaris
que ja estaven inscrits
Com ja és tradicional, el Col·legi de Veterinaris de Lleida
segueix un any més al costat del Master en Sanidad y Producción Porcina, i per aquest motiu va oferir una beca entre els veterinaris que estaven inscrits ja en el curs de 2019.
D’altra banda, els dies 31 de gener i 1 de febrer, la Sala de
Graus de l’edifici 1 del Campus de l’ETSEA va acollir una
doble jornada de portes obertes del Master, on es va celebrar una taula rodona sobre “Retos de la producción
porcina: papel de la interprofessional”, i al dia següent la
presentació monogràfica “El sector porcino, de la incertidumbre al liderato” i la taula rodona “Retos de la producción porcina”. Aquesta era la primera activitat d’un
Master que està plenament consolidat.

Mutilacions
en explotacions
ramaderes
El Servei d’Ordenació Ramadera informa, respecte de la gestió de les mutilacions dels animals de granja, que la normativa vigent en matèria de benestar animal estableix que estan prohibides les mutilacions dels animals i que, en cas que
s’hagin de fer, s’han de realitzar de manera no rutinària.
D’acord amb aquest document, des d’aquest any 2019 el
DARP exigeix el següent: El/la titular haurà de comunicar a
l’Oficina Comarcal corresponent, prèviament a la mutilació,
la “Declaració responsable per realitzar operacions de mutilació al bestiar” actualitzada. També demana que, en el
cas del tall de cues en porc, aquesta declaració responsable se substitueix per una “fitxa descriptiva de l’explotació,
un anàlisi de risc i un pla d’acció que hauran d’estar a l’explotació” i podran
Podeu trobar tota
ser requerits per part
dels Serveis veterinaris la informació sobre
aquest tema a
oficials per a la seva
comprovació.
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Lleida, capital del porcí
El COVLL i el Consell donen suport a un PorciFORUM de referència
que torna a omplir el Palau de Congressos La Llotja
Durant dos dies, el PorciFORUM va tornar a convertir
Lleida en capital internacional del porcí. Més d’un miler
de professionals, segons l’organització, van participar en
una edició de rècord que va comptar, un any més, amb
la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Lleida –que
va atorgar beques– i del Consell, juntament amb el GSP
Lleida, entre d’altres patrocinadors.
De fet, Carmen López (COVLL) i Vicens Enrique-Tarancón (GSP) van prendre part en la inauguració oficial d’una cita que es va celebrar entre els dies 28 de febrer i 1
de març, i els dos van destacar el gran pes de Lleida en el
sector porcí, i també la tasca que fan els professionals veterinaris perquè així sigui.
Un any més, el PorciFORUM va reunir professionals del
porcí amb un complet programa tècnic, convertint-se en
un lloc idoni per a gerents i directors d'integració, veterinaris, tècnics i productors, i també un espai on abordar
una àmplia varietat de temes relacionats amb la patologia, la vigilància sanitària, la immunologia i la genètica, el
maneig i instal·lacions, així com els costos de producció.
Especial atenció, en aquesta edició, va tenir la Pesta Porcina Africana i l’amenaça que suposa per al sector.
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Informe públic sobre l’AIAC

La identificació dels animals de companyia permet
recuperar més de 4.890 mascotes a Catalunya
L’AIAC va registrar 94.719 noves altes durant l’any passat,
6.143 de les quals a Lleida
L’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) ha
permès que, un total de 4.890 mascotes que s’havien perdut, hagin tornat amb els seus propietaris.
En una nota pública enviada als mitjans de comunicació
des del Consell i els Col·legis, es va recordar que hi ha dues
maneres d’iniciar un procés de localització i retorn dels animals de companyia perduts.
D’una banda, el propietari pot avisar de la pèrdua de la
mascota. De fet, segons l’informe, de les 2.184 denúncies
fetes de pèrdua rebudes a l’AIAC, 1.494 s’han resolt feliçment amb la recuperació de l’animal pel seu propietari.
D'altra banda, es va recalcar que la persona que es trobi
una mascota identificada pot telefonar a l’AIAC directament o a través dels veterinaris i d’altres agents (protectores, policies, ajuntaments, etc.) perquè contactin amb el

ARXIU CONNECTAT
INTERNACIONALMENT
L’AIAC forma part de la Xarxa Espanyola d’Identificació d’Animals de Companyia (REIAC) i està
connectat a la xarxa internacional d’arxius PETMAXX, creada per simplificar la recuperació d'animals domèstics perduts i el retrobament amb els
propietaris. Aquests arxius són eines de recerca
que permeten indagar simultàniament en nombroses bases de dades animals, mitjançant la introducció del número del xip de l'animal perdut.

propietari. El 2018, l’AIAC va rebre 4.110 avisos de troballes d‘animals que estaven extraviats, de les quals es van
aconseguir retornar als seus amos 3.522 mascotes.
El mateix any, l’AIAC va registrar 94.719 altes de nous animals: 65.460 a Barcelona, 10.860 a Tarragona, 10.226 a
Girona i 6.143 a Lleida, i la resta corresponen a altes amb
domicili diferent a les províncies catalanes.
La identificació, clau per al benestar animal
La utilitat més evident de la identificació és prevenir l’abandonament, però també serveix per lluitar contra el maltractament d’animals i per evitar les males praxis, com ara
el tall de cues o orelles, així com per fomentar la tinença
responsable i el benestar dels animals de companyia. A
més, la traçabilitat exigida per la Unió Europea requereix
la identificació dels animals de
companyia i és necessària per a
realitzar qualsevol tràmit administratiu.
La identificació dels animals és,
a més, un requisit previ obligatori per tal que puguin obtenir
el passaport corresponent. L’informe recordava que són els
veterinaris els que poden expedir el passaport de les mascotes, un cop han estat identificades i s’han complert la resta
de tràmits legals establerts.
Acudir al veterinari per a la
identificació dels animals també permet assegurar un contacte amb un especialista, el
qual pot garantir el bon estat de salut de les mascotes, així com resoldre qualsevol dubte que hi pugui haver o pugui sorgir sobre l’atenció dels animals.
L’alta a l’AIAC afavoreix la tinença responsable dels animals, i la cartilla sanitària permet documentar les vacunacions, els tractaments mèdics i les intervencions quirúrgiques de l’animal. També incorpora una placa amb codi QR
per al collar de la mascota, que facilita i agilitza la seva
identificació, així com el contacte de la persona propietària (nom i telèfon de contacte). A més, la placa amb QR
pot permetre acomplir amb la Llei de protecció dels animals, la qual estableix l’obligatorietat que gossos, gats i
fures portin un element identificador al collar.
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Sessió pràctica sobre el funcionament
de Prescrivet
Víctor Alejandro Luaces va aclarir dubtes en una trobada informativa
Un dels responsables d’atenció a l’usuari i informàtic de Prescrivet, Víctor Alejandro Luaces, va ser l’encarregat d’impartir una sessió informativa pràctica sobre el funcionament de la plataforma.
La sessió es va celebrar el dia 22 de gener a la tarda a la sala de juntes del Col·legi de Veterinaris, i Luaces
va intentar resoldre tots aquells dubtes que els assistents li van demanar i va explicar els principals aspectes
i el funcionament de Prescrivet.

El Sindicat de Veterinària – COS
es va presentar a Lleida en un
acte al COVLL el diumenge
3 de març
La sala d’actes va ser el lloc escollit pel Sindicat de Veterinària – COS per presentar-se de forma oficial a les Terres de Lleida. L’acte es va celebrar el diumenge 3 de març
al matí.
A l’inici del seu manifest oficial, els representants del sindicat asseguren que “la veterinària es troba en un moment
clau i cada vegada som més els professionals que estem indignats amb la situació laboral i que hi volem posar fi. Ens
posem dempeus per dir prou als pagaments i contractes
irregulars i salaris mileuristes, a les situacions d’irregularitat
en els contractes i a les hores extres il·legals. Ens posem
dempeus per no haver de seguir renunciant a la nostra vida social i privada en favor de molts empresaris que s’aprofiten de la manca de regulació i d’organització”.
Podeu llegir la resta del manifest a: www.sindicatcos.cat.
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La campanya de tallers ‘El Xipi va a l’escola’
busca sensibilitzar la tinença responsable
Més de 500 escolars de la ciutat de Lleida hi prendran part

Un dels reptes importants que afronta la professió veterinària en l’actualitat és fer arribar informació correcta a la
societat, en aquet cas, i amb les dificultats que suposa, informació al voltant del paper del veterinari en la cura de
les mascotes i la tinença responsable.
Cal, a més, marcar les línies claus de la relació amb les mascotes, de manera que és precís remarcar que la base de la
feina radica en el benestar animal i en la preservació de la
salut pública.
Aquesta tasca de sensibilització va començar l’any 2010
per part del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya
amb la implicació de les quatre demarcacions. Ho va fer
com a línia de treball prioritari, juntament amb la creació
de materials didàctics, com ara els contes que anualment
arriben a les clíniques, on el protagonista és en Xipi.
És sota aquests paràmetres que es va proposar a l’Ajuntament de Lleida oferir als nens i nenes de primer cicle de
Primària els tallers “El Xipi va a l’escola”, i la resposta ha

estat molt positiva, fins el punt que 500 escolars hauran
viscut aquest programa a les seves aules durant els mesos
d’abril i maig.
De fet, ja es van realitzar algunes visites a nens i nenes més
petits, prèvies a l’inici de la campanya, com la realitzada a
l’Escola Bressol Municipal Parc de Gardeny.
L’objectiu de tot plegat és aconseguir transmetre als més
petits i joves de la casa el missatge de que una mascota
necessita cures i que és una responsabilitat a llarg termini,
i que el veterinari és la figura fonamental en la cura de la
nostra mascota.
És per això que, durant l’activitat, un veterinari amb experiència didàctica i amb la ajut d’un gos seleccionat pel
seu temperament adequat els introdueix en diferents temes, com ara la identificació de les mascotes amb microxip, el coneixement del comportament dels gossos i gats
que poden trobar al carrer o bé la necessitat de vacunes o
visites periòdiques al veterinari.
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El COVLL, convidat a la inauguració de la Unitat Quirúrgica Docent Veterinària a Torrelameu
Una representació de la junta del Col·legi de Veterinaris de Lleida, formada per Carmen López, Dolors Corredera i
Teresa Milà, va assistir a l’acte d’inauguració de la Unitat Quirúrgica Docent Veterinària de la Universitat de Lleida
a Torrelameu celebrada el 4 de març amb la presència, entre d’altres, del president de la Generalitat de Catalunya,
Quim Torra, i de la presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló.

La Fundación A.M.A. aprueba su Plan
de Actuación 2019
La entidad concede este año 124 becas para profesionales
sanitarios, financia becas de investigación y apoyará más
75 programas de ayudas sociales
El patronato de la Fundación A.M.A., presidido por Diego Murillo y compuesto por 14 profesionales sanitarios, entre los que figuran los presidentes de los Consejos Generales de Farmacéuticos, Médicos, Odontólogos y Veterinarios, el presidente y secretario general de A.M.A. Seguros y destacadas personalidades de asociaciones profesionales y científicas, aprobó el pasado 13 de diciembre el Plan de Actuación 2019, en
el que se encuentran las nuevas iniciativas que la institución pondrá en
marcha y apoyará a lo largo de este año.
La Fundación A.M.A. seguirá centrando su actividad en 2019 en tres pilares fundamentales: el apoyo a la formación de los futuros profesionales sanitarios a través de la concesión de becas; la divulgación científica,
mediante la convocatoria de premios y ayudas a la formación; y el apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro en proyectos sociales.
De este modo, en 2019 continuará su programa de Becas de posgrado
en Sanidad incluyendo, además de las tradicionales ayudas para médicos, enfermeros, farmacéuticos y psicólogos, becas para la formación de
biólogos, físicos y químicos como en la anterior edición, según ha informado Diego Murillo. Así, este año se convocarán un total de 124 becas
a la formación de futuros profesionales sanitarios, entre las que se encuentran las 11 ayudas para profesionales veterinarios.
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Nova promoció especial per al Ballet
de Moscou
El Ballet de Moscou va tornar a Lleida el
13 d'abril amb l’obra clàssica de La Bella
Dorment, i de nou el Col·legi de Veterinaris va ser inclòs en la promoció per a Col·legis Professionals que permetia els col·legiats comprar les entrades a 29 euros en
lloc dels 45 del preu normal.

IN MEMORIAM
LEANDRO MIRATS CIRERA
Ex president del Col·legi (1976-1983)
Va néixer el 17 de novembre de 1932 a Montgai (Lleida) i es va llicenciar a
Saragossa el mes de juny de 1957.
L’any 1963 es va especialitzar en Patologia Aviar a la Universitat de Conneticut i a l’estat de Georgia (EEUU).
Durant la seva carrera professional, fins l’any 1991, va treballar a Piensos
Porta, Avícola San Antonio, Doux Piensos i com a veterinari autònom.
De 1981 fins al 1997 va exercir com a veterinari titular en diversos pobles
de Lleida i posteriorment al Departament d’Agricultura i Sanitat.
Va ser president del Col·legi de Veterinaris de Lleida del 1976 fins al 1983.
Tres anys abans del final del seu mandat (1980), va organitzar unes jornades d’higiene dels aliments i la salut pública. Leandro Mirats va morir als 86
anys i el funeral va tenir lloc el 18 de gener al Tanatori de Lleida. La junta directiva del COVLL trasllada a la
seva família i amics el seu més sincer condol i lamenta profundament la seva pèrdua.

MANEL SANMARTÍN GASCÓN
Va néixer a Valjunquera (Terol) el 15 de maig de 1925 i es va llicencia en
Veterinària a Saragossa l’any 1943. Va estudiar també a l’Academia Militar
de Zaragoza, jubilant-se amb grau de tinent coronel.
Va ingressar en el cos de veterinaris titulars, tot i que la seva vida professional la va dedicar al porcí en empreses privades de l’àrea de Lleida, essent un
dels referents d’aquella època. Es va col·legiar l’any 1957.
Manel Sanmartín, pare del company Joan Sanmartín Suñer, va morir als 94
anys d’edat i el funeral va tenir lloc el 19 de gener a l’església de Sant Llorenç de Lleida. Des de la junta del COVLL, es lamenta profundament la seva pèrdua i es dóna el més sincer condol a la seva família, que va deixar amb
9 fills i 12 néts, i als seu amics.

TOMÁS PÉREZ CAMPILLO
Va néixer el 27 de març de 1927 a Cubel (Saragossa) i es va llicenciar a la
Facultat de Veterinaria de Zaragoza l’any 1952 i es va col·legiar el 5 de setembre de 1953. A més, va obtenir el Diplomado en Sanidad per la Escuela Nacional de Madrid.
Va ingressar en el Cos de Veterinaris Titulars en les oposicions de 1953, exercint en diferents localitats de Saragossa i Terol.
L’any 1963, a causa del concurs de trasllats, va ocupar la plaça de Montgai,
lloc on va exercir durant 23 anys amb una gran tasca, entre d’altres temes
en la lluita contra la PPA.
Els últims cinc anys de la seva vida professional va treballar a l’Oficina Comarcal del DARP de Balaguer.
Tomás Pérez Campillo va morir el passat 2 de febrer als 91 anys d’edat. La
junta directiva del COVLL trasllada a la seva esposa i dos fills, i a la resta de la família i amics, el seu més sincer condol i lamenta profundament la seva pèrdua.
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