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EDITORIAL

Repassem les dades i les actuacions del 2009 perquè 
mirant enrere, recopilant, revisant, organitzant i 
classificant obtenim una visió global del que ha 
fet aquesta entitat pels col·legiats i per la professió 
veterinària durant aquest període. 
Les àrees d’activitat són variades i els seus resul·
tats, probablement, es poden millorar; de fet, sem·
pre veiem els resultats com una orientació i amb la 
consciència que són susceptibles de ser superats. Si 
més no, aquesta és la nostra voluntat. 
Són molts els reptes que hem afrontat al llarg de la 
nostra història com a Col·legi i encara ens en que·
den molts altres. No obstant això, hem intentat no 
perdre el tren de l’actualitat i les oportunitats amb 
un únic objectiu: servir al col·legiat i a la professió. 
Per exemple, són vàries les actuacions destacades 
durant el 2009, podem esmentar l’aprovació i pu·
blicació dels nous estatuts; a més, de l’aprovació 
del nou Reglament de veterinaris assessors i perits. 
Tampoc s’ha perdut de vista la formació al col·
legiat, departament en el qual cal assenyalar que 
es va aconseguir l’acreditació del curs de benestar 

animal que es va desenvolupar en el COVB en col·
laboració amb el CGCVE.
Com a Col·legi vam estudiar a fons la nova Llei de 
Col·legis Professionals i en un exercici de responsa·
bilitat i realisme vam afrontar una decisió dolorosa 
però inevitable: la dissolució del  FACOVB, el fons 
d’ajuda col·legial que estava actiu des de 1959. En 
aquell moment era legal però avui la seva funció 
no era viable ja que, segons l’ordenament jurídic 
espanyol l’activitat asseguradora només pot ser duta 
a terme per entitats asseguradores i mutualitats de 
previsió social degudament constituïdes i inscrites, 
i autoritzades per l’Administració pública. Davant 
aquesta situació, es va decidir, i així es va informar 
a l’Assemblea General, la dissolució del FACOVB 
(Fons d’Ajuda Col·legial del Col·legi Oficial de Ve·
terinaris de Barcelona) i la seva comissió de con·
trol. Avui hem de recordar i agrair profundament 
el treball i la dedicació dels qui han desenvolupat 
la gestió d’aquest fons al llarg dels anys de forma 
rigorosa i desinteressada perquè fos d’utilitat i ajuda 
pels col·legiats i també a les seves famílies.

Retrospectivament podem analitzar millor 
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Sobre l’activitat de la Junta de 
Govern a nivell intern i extern
És difícil que les actuacions del 
màxim òrgan de govern d’una ins-
titució com el COVB comencin  
i acabin dins d’un mateix any però 
no és impossible. El treball en aquest 
cas té dos vessants, un intern i l’altre 
extern de cara a l’Administració, les 
institucions i la societat. 

Resumir totes les actuacions durant un any complet 
requereix d’una intensa tasca de síntesi necessària 
per a explicar quins han estat els resultats de cada 
una d’elles. A nivell intern, una de les tasques més 
importants ha estat l’actualització dels nous Esta-
tuts  col·legials que van ser publicats en el DOGC el 
23/11/2009. Aquest últim pas va culminar la tasca 
iniciada per a adaptar aquest Col·legi centenari a les 
exigències d’una societat tan dinàmica com l’actual 
i a la legislació vigent. S’ha afrontat la dissolució del 
Fons d’Ajuda Col·legial ja que la seva continuïtat 
dintre de la legalitat era inviable i els compromisos 
adquirits eren considerablement superiors a la pre-
visió d’ingressos.
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Principals actuacions de la Junta de Govern durant el 2009:

Aprobació dels nous Estatuts del COVB.

Actualització del Reglament de Veterinaris Assessors i Perits (VAP).

Proposta d’actualització del Reglament de clíniques. Estudi de totes les esmenes presentades pels 
col·legiats i elaboració d’una nova redacció (procés encara obert).

Presentació d’esmenes a l’avantprojecte de Llei de Gossos d’Assistència.

Presentació d’esmenes a l’avantprojecte de Llei estatal de Col·legiació Obligatòria.

Acreditació oficial de la formació en benestar animal.

Acord i informació per a l’assegurança de responsabilitat civil de les societats professionals veterinàries.

Reconeixement del COVB com a entitat formadora per Assessors.

Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per a l’elaboració d’un projecte d’un pla de protecció 
dels animals.

Recolzament als veterinaris de renda participants en les campanyes de vacunació de Llengua Blava 
i agilització dels tràmits administratius.

Aclaració de dubtes sobre el document per l’enviament d’un animal a l’escorxador dins del procés 
d’informació a la cadena alimentària.

Creació dins del COVB de la Comisió de Protecció Animal.

Presentació d’un llistat de queixes professionals sobre el funcionament de l’AIAC (Arxiu d’Identi-
ficació d’Animals de Companyia de Catalunya).

Aclaració de dubtes amb la Direcció General de Ramaderia sobre el nou Decret de pinsos medica-
mentosos.

Participació en el Consell Consultiu del Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Companyia del 
Barcelonès (CCAAC).

Elaboració de les recomanacions d’actuació davant de casos de gossos sense microxip i d’animals 
abandonats.

Actualització del conveni establert amb la Biblioteca de la Facultat de Veterinària de la UAB.  
Tots els col·legiats podran fer servir els fons documentals a través d’un accés virtual.

Algunes actuacions realitzades juntament amb el CCVC: 

Presentació d’esmenes al projecte de la Llei de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Presentació d’esmenes al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció Animal de la  
Generalitat de Catalunya.

Foment de la identificació de mascotes i l’aplicació de microxips.

Preparació d’un projecte de cartilla sanitària i passaport per èquids.

Col·laboració amb la Direcció General de funció pública sobre delimitacions dels àmbits professionals.
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Una altra actualització necessària va ser la del Regla-
ment de Veterinaris Assessors i Perits (VAP), que va 
ser aprovada; i l’elaboració de la proposta d’un nou 
Reglament de Clíniques de Petits Animals. Tenint en 
compte que el text d’aquest projecte va rebre un elevat 
nombre d’al·legacions, tant tècniques com jurídiques, 
per part dels col·legiats, s’ha procedit a incorporar-les a 
la redacció. Quan estigui preparat, el nou text tornarà 
a ser presentat als col·legiats per a reiniciar el procés 
d’informació, revisió i aprovació en cas que s’arribi a 

un consens general. Amb relació a la quotidianitat de 
les clíniques de petits animals també s’ha de comentar 
que s’ha posat sobre la taula la necessitat de delimi-
tar les funcions dels Auxiliars Tècnics Veterinaris 
(ATV); uns professionals que, sens dubte, faciliten 
el treball diari dels veterinaris i que precisen d’una 
formació qualificada el disseny de la qual ja s’està 
treballant en l’actualitat.
Dins dels convenis signats per facilitar el treball dels 
professionals veterinaris hem de comunicar que s’ha ac-
tualitzat un acord amb la Biblioteca de la Facultat de Ve-
terinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. En 
una professió en la qual mantenir-se al dia sobre novetats 
normatives, terapèutiques, quirúrgiques, etc., forma part 
del treball, aquesta eina cobra interès i utilitat. 
A més, per a procedir al registre de les noves societats 
professionals veterinàries es va signar amb AMA la pò-
lissa de responsabilitat civil corresponent. Aquest acord 
es va realitzar en col·laboració amb el CGCVE. 
A nivell extern l’activitat desplegada ha estat notable i 
els contactes i reunions realitzades amb l’Administració 
han estat nombroses. En col·laboració amb el CCVC es 
van presentar al·legacions al projecte de Llei de Salut 
de la Generalitat de Catalunya i al Reglament de desen-
volupament de la Llei de protecció animal a més de par-
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Vocal representant dels Veterinaris jubilats i President 
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Joana Sureda i Guixà. Col·l. 2.760
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Cristina Giner i Valls. Col·l. 1.051



ticipar en la creació de la cartilla sanitària i el passaport 
per a èquids. Sobre l’avantprojecte de llei de Gossos 
d’assistència no solament es van presentar al·legacions 
sinó que va caldre aclarir el sentit, utilitat i funció del 
passaport animal i la cartilla sanitària i com ambdós 
documents no s’exclouen entre si. També es va engegar, 
juntament amb l’Administració, l’habilitació de veteri-
naris perits per a valorar als possibles animals perillosos.  
Una secció molt activa, per les evidents implicacions 
que té sobre la Seguretat Alimentària, ha estat la de 

Producció Animal, que al llarg de l’any ha realitzat, 
entre altres accions, l’aclariment de dubtes sobre la 
documentació necessària per a l’enviament de caps de 
bestiar a l’escorxador i sobre el nou Decret sobre pinsos 
medicamentosos. Ha assessorat a la Generalitat sobre 
assessorament agrari; sobre la malaltia vesicular porci-
na, de declaració obligatòria. A més, va col·laborar en 
el servei d’urgències obert davant la mort d’un elevat 
nombre d’ovelles en explotacions catalanes i la vacu-
nació contra la llengua blava.
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Xavier Navarro i Cubas. Col·l: 4067

De maig a juliol va estar en els serveis de medicina interna i de cardio-
logia de la Unitat de petits animals del North Carolina State Univer-
sity College of Veterinary Medicine on es treballava exclusivament 
en casos referits per altres centres veterinaris o als quals s’estava fent 
un seguiment abans de remetre’ls de nou al seu veterinari habitual.

roberto José lópez. Col·l: 3989

El seu interès en la neurologia veterinària, una disciplina que reuneix 
clínica, cirurgia i investigació, el va dur al Institute of Comparative 
Medicine de la Faculty of Veterinary Medicne, University of 
Glasgow on va desenvolupar una investigació dirigida pel doctor 
Jacques Penderis, un dels neuròlegs clínics i investigadors amb més 
renom del món.

elisabet DomíNguez miño. Col·l: 3732

De març a maig de 2009 va estar en el Servei de diagnosi per imatge 
de la École Vétérinaire Maisons Alfort-Paris on va confirmar 
la necessitat d’estudiar cada dia i de tenir un entorn que faciliti 
l’aprenentatge, amb el material necessari per a fer consultes en 
qualsevol moment.

Beques Ramon Turró 2008

El programa de beques Ramon Turró, aprovat per la Junta de Govern el 
2001 dóna cada any l’oportunitat d’ampliar els seus coneixements en centres 
de referència a l’estranger als col·legiats acabats de llicenciar.

Beca Ramon Turró 2009. Roser Tetas Pont, col·l. 4050.
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Durant el 2009 el Comitè de clíniques va presentar una proposta de Reglament 
per a l’exercici de la clínica de petits animals amb l’objectiu d’adequar a l’ac-
tualitat professional el text. Després de ser revisat i complementat pels serveis 
jurídics del COVB es va presentar a la Junta de Govern i després a l’Assam-
blea General. Després d’aquest últim tràmit, el Col·legi va rebre un seguit 
d’al·legacions que van plantejar una nova redacció del Reglament.

Comitè assessor per a l’exercici 
de la clínica de petits animals

COVB2009  |  COMITÈ DE CLÍNIQUES
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Els membres del Comitè de clíniques, Dante Martin 
(president), Íñigo Lyon, Francesc Olives, Núria Taba-
res, Rosa Sánchez, Abigail de Anta i Salvador Cervan-
tes van desenvolupar una intensa activitat. En el resum 
d’actuacions del comitè per a l’any 2009 consten regis-
trats 645 centres dedicats a la clínica de petits animals, 
330 consultoris, 285 clíniques i 30 hospitals. S’ha donat 
el vist i plau per a la inscripció de 19 centres nous i de 
10 centres que han canviat de local. S’han donat de 
baixa 13 centres. Encara que no es comptabilitzen com 
a centres, val a dir que també s’ha aprovat la inscripció 
de 7 serveis a domicili. En el cas d’aquests darrers, per a 
la seva inscripció cal presentar una memòria on consta 
el nom del col·legiat, la zona on es prestarà el servei, 
els centres on es referiran els casos que  no es puguin 
atendre a domicili (cirurgies, etcètera), la publicitat 
que es farà (anuncis, targes, etcètera)  i el comprovant 
de l’alta a Hisenda.

Amb relació als serveis a domicili i amb motiu d’una 
consulta del comitè de Deontologia, el comitè  de petits 
animals va acordar que no es podria utilitzar la paraula 
“urgències” en la denominació de serveis a domicili, 
ja que l’atenció d’una urgència mèdica cal fer-la en un 
centre degudament preparat. En tot cas sí que es pot in-
dicar l’horari en el qual es presta atenció domiciliària. 
En l’apartat de les campanyes de vacunació i identifi-
cació aquest any només hi ha hagut un cas en el casal 
d’una urbanització. 
Per altra banda s’ha informat al comitè de Deonto-
logia d’irregularitats en la utilització dels documents 
d’identificació. Aquesta mala praxis pel que fa a la 
identificació ha  motivat l’elaboració d’uns docu-
ments per donar suport al veterinari clínic quan es 
troba davant d’aquestes circumstancies i al mateix 
temps recollir dades que posteriorment  permetin 
emprendre accions correctores.

Durant el 2009 s’han realitzat les revisions de 444 centres amb una visita de control com a mínim en cadascun.
Com a resultat del seguiment realitzat s’han detectat no conformitats degudes a:

444 centres

9 | No indicar la classificació.

7 | No registrar canvi local.

4 | Indicar classificació superior.

4 |  No indicar l’horari del servei veterinari: (quan en 
l’establiment hi ha d’altres activitats amb un horari 
més ampli).

3 |  Centres on s’exercia sense els requisits exigits 
en el Reglament que posteriorment han corregit 
aquestes irregularitats.

4 |  Establiments que anuncien servei veterinari sense 
disposar-ne, als quals s’ha requerit per a retirar 
aquesta informació del rètol, i que finalment ha 
estat corregit en dos d’aquests establiments.
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L’objectiu principal del departament jurídic és la defensa i la protecció dels drets 
i dels interessos del Col·legi i dels veterinaris col·legiats en tot allò que afecta 
a la professió veterinària dins l’àmbit territorial de la província de Barcelona i 
davant qualsevol tribunal i persona física o jurídica, pública o privada.

La col·laboració entre els serveis jurídics i la Junta de 
Govern permet debatre els temes més transcendentals 
per la professió, traçar les línies bàsiques d’actuació i 
comentar aquests assumptes amb els veterinaris repre·
sentants de la modalitat d’exercici professional con·
cretament afectada. Així mateix, aquest departament  
serveix de canal de comunicació entre els col·legiats, 
que adrecen els seus problemes i les seves consultes, 
la Junta de Govern i les Administracions per iniciar 
actuacions.
Els serveis jurídics afronten quatre grans funcions: di-
recció lletrada de procediments en defensa del Col·
legi i dels col·legiats a sol·licitud d’aquests o de la 
Junta de Govern; l’estudi de la legislació i elaboració 
de propostes d’actuació a la Junta en relació amb 
la normativa sorgida o en preparació per defensar i 

Serveis Jurídics

2009 / + DE 260 CONSULTES

Fiscals 10,52%

Impagats

Documentació

Laboral 6,76%

Urbanisme 7,51%

Activ. empresarial professional i tècnica veterinària 55,69%

Reclamacions

Normativa referent als centres veterinaris

Làser

Raigs X

Protecció de dades

Etologia

Preus

Identificació

Vacunació

Venda de productes

Inspeccions SGAE

Servei d'hospitalització

Clients

Trasllat

Publicitat

Notificació de sinistres

Societats professionals veterinàries

Compravenda animals

Inspeccions Seprona

Gossos perillosos 5,26%

Peritatge 3,00%

Benestar animal 3,75%

RC 2,25%

Altres 5,26%



promoure l’exercici, els interessos i el prestigi de la 
professió veterinària.
Una tasca fonamental és la d’assessoria a la Junta i al 
col·legiat, suport al comitè de deontologia i al de clíni-
ques i l’elaboració de protocols per a diversos assumptes 
relacionats amb la professió veterinària. 
Sobre les actuacions de caràcter processal destaquen els 
recursos de contenciós administratius interposats contra 
resolucions de la Junta com les sancions disciplinàries  
o els actes administratius dels Ajuntaments en proce·
diments sobre la llicènca d’activitats o d’obertura dels 
centres veterinaris o els recursos contra normes de ca·
ràcter general (Reglaments i Ordres).
Sobre legislació, durant l’any 2009 es van presentar a la 
Junta de Govern al·legacions al Reglament sobre gossos 
d’assistència, al Reglament en desenvolupament de la 
Llei de Protecció dels Animals (LPA), al Reglament de 
pinsos medicamentosos o al Reglament de Medicaments 
veterinaris, etcètera.
Pel que fa al caràcter consultiu del departament davant 
la Junta de Govern, s’han redactat informes sobre pro·
postes d’actuació i iniciatives davant les Administracions 
Públiques respecte als diferents vessants de la professió 
veterinària: petits animals, animals de producció, fun·
cionaris, veterinaris de centres d’acollida, veterinaris 
investigadors, etologia, formació professional dels au·

xiliars tècnics veterinaris (ATV), medicaments, LPA, 
dipòsit de medicaments i règim legal per la tinença de 
medicaments, passaport, etcètera.) 
La funció d’assessoria sobre normativa a la Junta de Go·
vern durant el 2009 ha estat en bona part dirigida a la 
redacció de normes internes com els Estatuts del COVB 
i els Reglaments professionals com el de Societats Pro·
fessionals, la modificació del Reglament de Clíniques o 
el de Veterinaris Assessors i Perits.
A més, s’han presentat propostes per a adaptar les nor-
mes internes a les novetats legislatives com la nova Llei 
de Col·legis Professionals, la modificació del dret de de·
fensa de la competència i de competència deslleial, la 
normativa sobre protecció de dades, la Llei General de 
Publicitat, la Llei de Societats Professionals, la Llei de 
Garanties i Ús Racional del Medicament o el Reglament 
d’assessorament agrari.

DEPARTAMENT JURÍDIC
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Dades Deontologia
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El Comitè de Deontologia té com a objectiu fonamental 
vetllar pel prestigi de la professió. Formen aquest òrgan 
del COVB, M. Luisa Amoribieta López (presidenta), 
Irene Ferrer Fernández, Isidre Otero San Mauricio, 
Mercè Almirall Hill, Neus Izquierdo Figarola, Octavi 
Panyella Costa, Esther Fernández Plana, Eduard Martí 
Blanch, Marc Val Trepat i Ricard Adan Milanés.
Durant el 2009 una de les seves actuacions va ser l’ela·
boració d’un protocol d’actuació davant dels casos que 
el propietari, per raons econòmiques, no vulgui que se 
li practiquin a un animal revisions mèdiques preanes·
tèsiques, procediments diagnòstics, hospitalitzacions, 
tractaments o intervencions quirúrgiques. També pot 
donar·se el cas que a la clínica arribin pacients que no 
són portats pel seu propietari, per exemple, per a prac·
ticar·li una incineració o una necropsia. Aquí el xip 
cobra importància doncs és un dels mitjans a l’abast del 
veterinari per certificar si el portador és el propietari.

Deontologia
professional veterinària

2008: 28 casos

26 Petits animals (93%)

Denúncies per diagnòstic: 6

Denúncies per intervenció quirúrgica : 13

Denúncia per tractament incorrecte : 5

Denúncia per publicitat indeguda: 2

Denúncies per mancança/error de tramitació de documentació: 0

2009: 28 casos

27 Petits animals (96.5%)

Denúncies per diagnòstic: 4

Denúncies per intervenció quirúrgica: 9

Denúncia per tractament incorrecte: 11

Denúncia per publicitat indeguda: 1

Denúncies per mancança/error de tramitació de documentació: 2 

1 >  Lectura del xip prèvia a qualsevol tipus d’interverció 
sobre l’animal. 

2 >   Identificació del propietari.

3 >   Signatura del propietari conforme autoritza la 
incineració o la necropsia. 

4 >   Si el portador no és el propietari de l’animal ha de 
presentar un document d’autorització signat per ell. 

Si no es compleixen aquests dos últims supòsits no 
es recomana la intervenció veterinària per les res-
ponsabilitats que es poguessin derivar. 
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Monografia sobre el Diagnòstic i Tractament  
de les Malalties Pancreàtiques.
Data de celebració: 21/01/2009
Ponent: Sra. Marta Planellas
Alumnes inscrits: 30

Monografia sobre Etologia  
(problemes relacionats amb la separació)
Data de celebració: 03/02/2009
Ponent: Sr. Jaume Fatjó 
Alumnes inscrits: 23

Monografia sobre Piodermes Canines
Data de celebració: 09/02/2009
Ponent: Sra. Laura Ordeix
Alumnes inscrits: 9

Monografia sobre Malalties Respiratòries
Data de celebració: 12/02/2009
Ponent: Sr. Xavier Roura
Alumnes inscrits: 27

Monografia sobre Coprologia i Serologia
Data de celebració: 18/02/2009
Ponent: Sra. Ana Ortuño
Alumnes inscrits: 13

Monografia sobre Pròstata
Data de celebració: 25/02/2009
Ponent: Sr. Josep Arús
Alumnes inscrits: 11

Monografia sobre Malalties Gastrointestinals
Data de celebració: 16/04/2009
Ponent: Sra. Carme Catala
Alumnes inscrits: 25

Curs de Formació en Benestar Animal
Dates: del 9 al 14 de març de 2009
Ponents: Sr. Ángel Ahumada, Sr. Alberto Herranz, Sr. Miguel 
Ibáñez, Sr. Ismael Ovejero, Sr. Jose Vicente Palmero, Sr. Félix 
Zaragoza, Sr. Miguel Ángel Higuera, Sr. Ricador Cerero, Sr. Jose 
Antonio Moreno Martínez y Sra. Rosada Pili.
Alumnes inscrits: 24 

Monografia sobre Oncologia  
i Quimioteràpia
Data de celebració: 22/04/2009
Ponent: Sra. Manu Bárcena
Alumnes inscrits: 19 

Monografia sobre Radiologia Toràcica
Data de celebració: 10/06/2009
Ponent: Sr. Jordi Manubens
Alumnes inscrits: 18

CURSOS 
Any 2009
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Monografia sobre Animals Exòtics: Fures
Data de celebració: 08/07/2009
Ponent: Sra. Núria Tabares
Alumnes inscrits: 15

Conferència: Hepatopaties:  
Noves Fronteres Terapèutiques
Data de celebració. 22/09/2009
Ponent: Sra. Tiziana Cocca
Alumnes inscrits: 133 

Monografia sobre Alteracions Conjuntivals  
en Gats i Gossos
Data de celebració: 14/10/2009
Ponent: Sra. Nati Hurtado
Alumnes inscrits: 17

Monografia sobre Citologia
Data de celebració: 15/10/2009
Ponent: Sr. Jaume Altimira
Alumnes inscrits: 18

Monografia sobre Alteracions Corneals  
en Gats i Gossos
Data de celebració: 10/11/2009
Ponent: Sra. Nati Hurtado
Alumnes inscrits: 11

Monografia sobre Traumatologia  
i Ortopèdia del Genoll
Data de celebració: 16/12/2009
Ponent: Sr. David de la Fuente i el Sr. Josep Vives
Alumnes inscrits: 11

Monografia sobre Neurologia
Data de celebració: 17/12/2009
Ponent: Sr. Xavier Raurell
Alumnes inscrits: 15

Oferir als col·legiats i als no col·legiats una forma-
ció continuada a través d’una programació variada i 
permanent és un dels compromisos del COVB com a 
col·legi professional. Des del 2009 el COVB és una 
institució reconeguda com a entitat formadora d’asses-
sors i per tant, el futur d’aquest servei col·legial estarà 
orientat, en gran mesura, cap a aquest aspecte. No obs-
tant això, també tenen una gran acceptació els cursos 
que permeten actualitzar coneixements en qüestions 
clíniques, quirúrgiques, terapèutiques i empresarials. 
Pel que fa a aquests coneixements cal destacar que 
les avaluacions que es realitzen a la seva finalització 
obtenen un alt grau de satisfacció per part dels alumnes 
i, a més, l’atenció rebuda per part del departament de 
formació, obté una qualificació molt alta.

Per a la formació contínua



16 / 4% | Sense Contracte

33 / 8% | Autònoms

14 / 3% | NS / NC

105 / 24% | Aturats

267 / 61% | Contracte Laboral

436 / 100% | ToTal InscrITs

any 2009

Situació laboral delS inScritS

12 / 3% | Sense Contracte

45 / 10% | Autònoms

10 / 2% | NS / NC

116 / 25% | Aturats

282 / 60% | Contracte Laboral

465 / 100% | ToTal InscrITs

any 2008
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comparativa oferteS publicadeS a apropem. 2008 - 2009

 20 0 2 25
 10 2 2 24
 20 0 0 24
 11 0 0 15
 24 0 0 15
 30 0 2 10
 10 0 0 15
 10 0 2 2
 20 0 0 20
 16 0 0 15
 15 0 0 12

Clínica Administració Producció

Gen

Febr

Març

Abr

Maig

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Empresa

Cada setmana la borsa de treball manté informats als 
col·legiats inscrits, de les diferents ofertes laborals i 
professionals que sorgeixen tant en els sectors de l’em-
presa privada com en l’Administració pública. El vo-
lum d’usuaris durant el 2009 va ser de 436 col·legiats; 
una xifra elevada doncs, com es pot apreciar en els 
gràfics, un alt percentatge d’aquests col·legiats, tot i 
que ja treballen, es mantenen inscrits per a romandre 
informats de les oportunitats laborals i professionals 
que impliquen a la professió veterinària. Per sectors, 
els més actius són el de la clínica de petits animals 

i l’empresa privada. Les ofertes de l’empresa públi-
ca i del sector de producció animal són, amb gran 
diferència, molt menors. En clínica, els serveis amb 
més demanda són, per aquest ordre, els de consulta, 
substitucions, consulta d’urgències i urgències encara 
que la seva posició en nombre d’ofertes varia de forma 
notable al llarg de l’any. 
L’empresa privada, un sector que compta cada dia amb 
més acceptació entre els llicenciats en veterinària, 
acostuma a plantejar ofertes de tècnic comercial, d’as-
sessoria tècnica o per al departament de màrqueting.

Facilitar l’accés del col·legiat  
a les oportunitats de treball 



2008

2009

evolució de leS oferteS 2008/2009

G F M A M J J A S O N D
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Tècnic Comercial

Assessorament Tècnic

Altres Departaments

Diversos

Gen 8  |  Febr 11  |  Març 12  |  Abr 6  |  Maig 7  |  Jun 6  |  Jul 10  |  Ago 0  |  Set 6  |  Oct 8  |  Nov 5

Gen 1  |  Febr 5  |  Març 5  |  Abr 2  |  Maig 1  |  Jun 2  |  Jul 1  |  Ago 0  |  Set 10  |  Oct 2  |  Nov 3

Gen 14  |  Febr 6  |  Març 6  |  Abr 8  |  Maig 5  |  Jun 3  |  Jul 4  |  Ago 1  |  Set 6  |  Oct 3  |  Nov 4

Gen 1  |  Febr 0  |  Març 0  |  Abr 0  |  Maig 1  |  Jun 0  |  Jul 0  |  Ago 0  |  Set 0  |  Oct 0  |  Nov 0

evolució de leS oferteS del Sector d’empreSa privada

Consulta

Consulta - Urgències

Urgències

Substitucions

Gen 10  |  Febr 7  |  Març 9  |  Abr 5  |  Maig 5  |  Jun 10  |  Jul 6  |  Ago 3  |  Set 12  |  Oct 9  |  Nov 4

Gen 4  |  Febr 4  |  Març 2  |  Abr 2  |  Maig 6  |  Jun 5  |  Jul 2  |  Ago 2  |  Set 3  |  Oct 1  |  Nov 3

Gen 3  |  Febr 0  |  Març 3  |  Abr 2  |  Maig 2  |  Jun 4  |  Jul 0  |  Ago 0  |  Set 3  |  Oct 3  |  Nov 3

Gen 3  |  Febr 0  |  Març 5  |  Abr 4  |  Maig 5  |  Jun 10  |  Jul 2  |  Ago 4  |  Set 5  |  Oct 3  |  Nov 3

evolució de leS oferteS del Sector de clínica de petitS animalS (conSulteS x meS)
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La visibilitat externa del 
COVB i la utilitat dels mitjans 
de comunicació interns
La comunicació i el màrqueting en una institució com el Col·legi mira de donar 
resposta a dos objectius bàsics: la societat i els col·legiats. En el primer cas, es 
tracta d’aconseguir la major presència possible de l’organització i dels professio-
nals veterinaris en els mitjans. Sobretot, els d’informació general, per difondre la 
tasca dels veterinaris. Pel que fa a la comunicació interna, es treballa per infor-
mar al col·legiat i facilitar-li l’accés a les diferents eines, principalment virtuals, 
que s’habiliten per simplificar bona part dels tràmits burocràtics.
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Durant el 2009 es van realitzar diverses actuacions davant 
els mitjans entre les quals destaca una petició d’empara en-
viada a la Defensora del lector d’EL PAÍS.  El motiu fou la 
idea errònia de què es comparés una clínica veterinària, per 
la presència de mascotes, amb les activitats delictives d’un 
transsexual que practicava intervencions pròpies d’un cirur-
già plàstic a casa seva al barri barceloní del Raval. El COVB 
va rebre una carta de Milagros Pérez Oliva, Defensora del 
lector del diari, on es recollia la reclamació subscrita per 
Maria Teresa Mora com a presidenta de la institució reco-

neixent i valorant les raons exposades a la carta. Juntament 
amb la carta de la Sra. Pérez Oliva s’adjuntava una nota de 
disculpa del redactor de la notícia.
De forma regular els mitjans de comunicació s’adrecen al 
COVB demanant la intervenció dels especialistes veterina-
ris en algun dels seus espais. Aquestes peticions acostumen 
a estar relacionades amb els aspectes més senzills de la vete-
rinària de petits animals i amb la seguretat alimentària, tot i 
que també es reben peticions puntuals que intenten donar 
resposta a notícies que salten a les primeres planes com va 

GESTIONS AMB MITJANS DE COMUNICACIÓ

Gestions per a intervencions i entrevistes  26

Gestions per a reclamar rectificacions 5

Notes de premsa i comunicats  4

Esments als nostres mitjans de comunicació en altres mitjans  1
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MES
DIFERENTS 
VISITANTS

VISITES DURACIÓ VISITES 
(MINTJANA EN SEGONS)

AFEGIT A FAVORITS
(ESTIMACIÓ)

TRÀFIC

Gener 2009 - - - - -

Febrer 2009 - - - - -

Març 2009 975 1271 426 650 / 975 1.03 Gb

Abril 2009 2.226 3161 375 1.707 / 2.226 2.33 Gb

Maig 2009 2.326 3470 338 1.837 / 2.326 2.23 Gb

Juny 2009 2.307 3394 278 2.220 / 2.307 1.86 Gb

Juliol 2009 2.278 3312 325 2.305 / 2.278 1.85 Gb

Agost 2009 1.613 2162 272 1.647 / 1.613 1.39 Gb

Setembre 2009 2.521 3653 289 2.553 / 2.521 3.45 Gb

Octubre 2009 2.660 4068 315 3.016 / 2.660 3.60 Gb

Novembre 2009 2.593 3888 286 3.110 2.593 2.40 Gb

Desembre 2009 2.470 3561 277 2.995 / 2.470 2.51 Gb

TOTAL 21.969 31.940 5.195 22.040/19.575 22.66 GB

ser el cas de la grip A. A nivell intern el COVB compta amb 
diversos mitjans de comunicació que estan orientats a donar 
a conèixer als col·legiats les novetats que es produeixen i 
que són d’utilitat en el desenvolupament diari de la professió 
veterinària en els seus diferents àmbits d’actuació. Tenint 
en compte que avui dia els mitjans digitals simplifiquen de 
forma sensible l’activitat professional, sobretot pel que fa 
a tràmits burocràtics, una de les grans novetats del 2009 
va ser l’inici, a partir del mes de març, de la nova pàgina 
web a través de la qual els col·legiats poden, no solament 

mantenir-se informats de l’actualitat relacionada amb la 
veterinària, sinó realitzar una sèrie de gestions de caràcter 
quotidià a qualsevol hora del dia.
L’anàlisi estadística de la nova web revela que aquesta és 
d’utilitat per al col·legiat, com es pot comprovar en el gràfic 
reproduit més endavant. Els dies que registren un major 
nivell de connexions a la web solen ser el dimarts i els dime-
cres; jornades en què se sol enviar la Newsletter que inclou, 
setmanalment, les comunicacions que els diferents departa-
ments del Col·legi creuen d’interès per als col·legiats.

GEN 09 FEBR 09 MARÇ 09 ABR 09 MAIG 09 JUN 09 JUL 09 AGO 09 SET 09 OCT 09 NOV 09 DES 09

EVOLUCIÓ WEB COVB 2009
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Durant l’any es realitzen diversos actes i activitats amb la finalitat d’afavorir 
la convivència entre els col·legiats i les seves famílies. Alguns d’aquests 
actes estan organitzats des del COVB i d’altres són promoguts per grups de 
col·legiats amb inquietuds comunes.

Esdeveniments de germanor 
que uneixen als veterinaris

Parlem, per exemple, de la celebració de l’arribada de la 
primavera que es commemora amb una xocolatada; la cas-
tanyada que celebra l’inici de la tardor; la recollida de les 
cartes per part dels Reis Mags amb el seu espectacle infantil; 
el concurs de dibuix i de fotografia AnimalArt, i la festa 
patronal de Sant Francesc d’Assís. Durant aquesta jorna-
da es lliuren els diplomes als col·legiats que es jubilen i als 
col·legiats que fan 50 anys en el Col·legi, així com altres 
distincions honoràries. Però també hi ha altres activitats, 
com el campionat d’esquí que compta amb el suport del 
COVB i que el 2009 va complir 14 anys, i el campionat 
de Pàdel que es va convocar per primera vegada el 2009 
organitzat per un grup de col·legiats.

Col·legiats Emèrits:

Josep Mª Aymerich Baqués col·l. Núm. 209

Joaquim Capdevila Pous col·l. Núm. 210

Joan Solà Pairó col·l. Núm. 216

Joaquim Rocas Sicars col·l. Núm. 217

Àngel Casellas Sitjà col·l. Núm. 219

Roque Cebrián Segura col·l. Núm. 221

José Álvarez Morán col·l. Núm. 223

Col·legiada d’honor: Amalia Martínez Martí col·l. Núm. 590

Membre d’honor Andreu García Marín
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1. A la pàgina anterior, foto oficial dels homenatjats durant Sant Francesc 2009 acompanyats per la presidenta. 2. Foto de família del 14è 
campionat d’esquí dels veterinaris. 3. Els petits també s’animen a competir amb l’esquí. 4. Foto de família dels participants en el primer 
campionat de pàdel. 5. Un moment de l’elecció dels premis AnimalArt 2009. 6. La castanyada és un dels esdeveniments de la tardor en 
el COVB. 7. L’espectacle infantil aconsegueix omplir la sala d’actes cada Nadal.

categoria puppy

Marc Peralta. Vet. Esther Moliner 1er. 
Sandra Ruiz. Vet. Milton Moreno 2n. 
Queralt Tous. Vet.  Josep Mª Tous 3er. 
categoria júnior

Carlota Canals. Vet. Anna Ortuño 1er. 
Ambre Junyent Vet. Gemma Rosanas 2n. 
Carlos Haba Vet. Ana Belén Gil 3er. 
categoria sènior

Paula García. Vet. Mª del Mar Vilaplana 1er. 
Gemma Saló. Vet. Salvador Saló 2n. 
Enya Rubio. Vet. Mª del Mar Vilaplana 3er. 
fotografia

Nina Altés. Vet. Albert Altés 1er. 
Cristina Vallcorba. Vet. Marta Legido 2n. 
Akram Coromina. Vet. Albert Altés 3er. 

preMis aniMaLart 2009

2

3

4

5

6 7



1 DE CADA 6 PERSONES 
AL MON NO SAP  
SI MENJARA AVUI.
Font: FAO 2009

Gràcies al suport d’Intermón Oxfam, els camperols del Páramo de l’Equador sí que ho saben.
Perquè ja tenen accés a l’aigua, poden conrear les seves terres i, així, alimentar-se i progressar. 
Fes-te’n soci. Gràcies a tu, més persones sortiran de la pobresa.

Consulta els nostres comptes i coneix tots els nostres projectes a www.IntermonOxfam.org. 

DAVANT LA POBRESA, REACCIONA.

FES-TE’N SOCI
902 330 331
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