2017

CRÈDITS
Memòria d’activitats
del COVB 2017
Edita
Col·legi Oficial de Veterinaris de
Barcelona – COVB
Av. de la República Argentina, 21-25.
08023 Barcelona
Tel.: 932 112 466 - A/e: covb@covb.cat
Junta del COVB
Josep A. Gómez, president.
Francesc Monné, vicepresident.
Íñigo Lyon, secretari.
Santi Férriz, vicesecretari.
Jordi Vilà, tresorer.

Ricard Parés, vocal responsable
de les relacions amb la facultat de
Veterinària de la UAB.
Anna Romagosa, vocal responsable
de les relacions amb els veterinaris
en l’exercici lliure d’animals de renda.
Jaume Fatjó, vocal responsable de les
relacions amb l’empresa privada.
Manel Oms, vocal responsable de
les relacions amb els veterinaris en
l’exercici de la clínica d’animals de
companyia.
Joana Sureda, vocal responsable
de les relacions amb els veterinaris
d’equins.
Representants al Consell de Col·legis
de Veterinaris de Catalunya (CCVC):
Josep Llupià i María Pifarré.
Suplents de la Junta de Govern: Silvia
Serdà, Xavier Llebaria, Marta Legido.

Producció (redacció, disseny i
maquetació)
aPortada Comunicació
www.aportada.cat

SUMARI
4

L’ACTIVITAT DEL COVB EL 2017

5

JUNTA DE GOVERN

7

PRINCIPALS XIFRES DEL 2017

8

ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

8

SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI DE MEDICINA VETERINÀRIA

9

RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL (RCP)

10

BEQUES RAMON TURRÓ I AJUTS PER A CURSOS

12

PROGRAMA ASSÍS: UN PUNT DE SUPORT PER ALS VETERINARIS

13

IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA

14

SERVEIS JURÍDICS

19

FORMACIÓ

21

APROPEM - BORSA DE TREBALL

24

SERVEI DE COMUNICACIÓ

26

COMITÈS DEL COVB

26

COMITÈ ASSESSOR PER A L’EXERCICI DE LA CLÍNICA DE PETITS ANIMALS

27

COMITÈ DE DEONTOLOGIA PROFESSIONAL VETERINÀRIA

30

COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS

30

ACTIVITATS DESTACADES

31

CONCURS ANIMALART I CELEBRACIÓ DE LA FESTA DEL PATGE

33

CURS A VIC SOBRE LA RESISTÈNCIA ALS ANTIBIÒTICS

34

CURSA INTERCOL·LEGIAL SABADELL PROFESSIONAL

35

BENVINGUDA ALS NOUS COL·LEGIATS

36

LLIURAMENT DEL PRIMER GOS PIGALL ENSINISTRAT A CATALUNYA

37

PRESENTACIÓ DEL COL·LEGI ALS FUTURS GRADUATS DE LA UAB

38

FESTA DELS ANIMALS DE LES FESTES DE LA MERCÈ 2017

39

TROBADA A MANRESA I HOMENATGE A BARCELONA, PER SANT FRANCESC D’ASSÍS

41

CONFERÈNCIA ESTATAL SOBRE ‘LA VETERINÀRIA I EL BENESTAR ANIMAL’

42

DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA ‘COM SERIA UN MÓN SENSE VETERINARIS’

43

NOTÍCIES DEL COVB

·3·

L’ACTIVITAT DEL COVB EL 2017
El COVB treballa per donar cobertura legal,
assessorament, formació als col·legiats i, al
mateix temps, impulsa tota mena d’actuacions per al reconeixement i l’impuls de la
professió veterinària. En aquesta memòria
s’exposa i es fa balanç dels serveis prestats i
l’activitat realitzada pels departaments, els
comitès i la Junta de Govern del COVB durant
el 2017 amb aquestes finalitats.
El 2017 ha estat un any de nous reptes assolits
al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.
Aquest ha estat un any en què s’ha continuat
amb la consolidació del paper d’interlocució amb
les institucions, la defensa i l’assessorament dels
professionals veterinaris, i la difusió de la bona
praxi, fent-la visible i comunicant-la. Entre les
xifres que resumeixen l’activitat de l’any, destaquen les noves altes col·legials i l’increment
de les societats professionals. Unes dades que
marquen un nou record, amb 2.681 veterinaris
i veterinàries col·legiades a Barcelona.
Des del col·legi s’ha treballat intensament en els
àmbit de cobertura legal i jurídica, de formació

d’especialització i continua, i amb serveis i activitats d’impuls de la professió i cobertura professional. A més, s’ha realitzat un esforç important de
comunicació a través dels enviaments puntuals
d’informació i convocatòries, ja sigui a través del
web corporatiu, com dels butlletins electrònics
o Enews, i les xarxes socials en línia.
Aquesta memòria trobareu informació i dades
sobre tots aquests aspectes, així com de l’activitat dels comitès de treball del Col·legi. El Comitè
Assessor per a l’Exercici de la Clínica de Petits
Animals, el Comitè de Deontologia Professional
Veterinària i el Comitè de Veterinaris per a la
Protecció dels Animals gestionen una àmplia i
intensa activitat cada any que garanteix un correcte exercici professional veterinari.
Aquesta memòria d’activitats també ofereix un
llistat de les notícies publicades i difoses a tot
el col·lectiu que, juntament amb les activitats
destacades, mostren el dinamisme professional
del sector veterinari i, al mateix temps, els reptes
i les propostes que ha afrontat el Col·legi durant
l’any 2017.
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JUNTA DE GOVERN
President
Vicepresident i vocal
Josep A. Gómez i Muro (col. 468) responsable de les relacions
amb els Veterinaris jubilats
Secretari
Francesc Monné i Orga
Íñigo Lyon i Magriñá (col. 882) (col. 276)

Vocal responsable de les
relacions amb els veterinaris
equins
Joana Sureda i Guixà
(col. 2760)

Tresorer i
Cap de la secció econòmica
Jordi Vilà i Julià (col. 513)

Vicesecretari i vocal
responsable de les relacions
amb els veterinaris al servei
de les administracions
Santi Férriz i Oliva (col. 1420)

Vocals de la Comissió
Permanent del CCVC
Josep Llupià i Mas (col. 453)
Maria Pifarré i Valero
(col. 1415)

Vocal responsable de les
relacions amb la Facultat de
Veterinària
Ricard Parés i Casanova
(col. 2621)

Substituts de membres de la
Junta de Govern
Sílvia Serdà i Cabré (col. 1301)
Marta Legido i Mateo (col. 1454)
Xavier Llebaria Samper (col. 902)

Vocal responsable de
les relacions amb els
veterinaris en l’exercici
lliure d’animals de renda
Anna Romagosa i Mestres
(col. 1844)
Vocal responsable de les
relacions amb l’empresa
privada
Jaume Fatjó i Ríos (col. 1980)
Vocal responsable de les
relacions amb els veterinaris
en l’exercici de la clínica
d’animals de companyia
Manuel Oms i Pueyo (col. 532)
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PRINCIPALS XIFRES DEL 2017
DADES A 31 DE DESEMBRE DE 2017

155

Altes

132

Baixes

15

Beneficiaris exempció
de quotes 2016

5

Ajuts per defunció
de col·legiats

2.681

140

Excercents

Nombre total de col·legiats

2.588

En actiu

15

93

No excercents

Jubilats

Convenis amb ajuntaments durant el 2017:
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Polinyà, el COVB i els veterinaris del municipi,
que possibilita un increment de l’activitat professional destinada a la identificació d’animals de
companyia. Durant el 2017 s’han donat d’alta 30
nous microxips.

Societats professionals:

11 altes
0 baixes
1 modificació social
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ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

Consultes sobre el servei veterinari

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
(COVB) està sempre a disposició dels col·legiats, entre d’altres, per a facilitar-los qualsevol
tràmit que hagin de gestionar.

•

Vies per a presentar una reclamació a un
veterinari

•

Accés a l’historial clínic de la mascota i proves
diagnòstiques

•

Fulls de reclamació als centres veterinaris

•

Elecció i canvi de veterinari

•

Abonament/factura dels serveis veterinaris
sol·licitats

•

Importància del consentiment informat

•

Situació col·legial de veterinaris (exercent/
no exercent)

•

Classificació i tipus de centres veterinaris

•

Normativa de Consum: utilització de fulls
oficials de reclamació/queixa/denúncia.

•

Sol·licitud d’informes veterinaris

El Servei d’Atenció al Col·legiat centralitza totes
les consultes, a través de trucades telefòniques i
correus electrònics, així com als perfils del COVB
a les xarxes socials. Sempre es mira de resoldre
qualsevol dubte sobre l’exercici professional que
plantegi. Si escau, les peticions es deriven als
departaments corresponents i es dona resposta
el més aviat possible.

SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI DE
MEDICINA VETERINÀRIA
Periòdicament, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) gestiona reclamacions i queixes relatives a males pràctiques
professionals, presentades per persones físiques i jurídiques. El Col·legi estudia els casos
i s’informa als sol·licitants sobre els procediments que poden seguir. Si escau, les denúncies es traslladen al Comitè de Deontologia.
Aquest servei ofereix respostes a totes les qüestions plantejades pels usuaris relacionades amb
la veterinària, la identificació de petits animals, la
localització de centres veterinaris i la informació
necessària per viatjar amb mascotes, entre d’altres coses. A continuació es detallen els temes
més freqüents que s’han realitzat en l’assessorament a particulars durant el 2017.
Conflictes derivats de la compra d’un animal
i possibles malalties del cadell
•

garanties en la compravenda

Consultes sobre els animals de companyia
•

Responsabilitats envers els animals en conflictes familiars

•

Obligatorietat d’identificació en la compra
d’un cadell

•

Edat mínima de vacunació i/o identificació
en cadells

•

Informació sobre serveis de necròpsia

•

Procediment a seguir davant un abandonament

•

Consultes sobre nuclis zoològics: informació
i derivació a l’administració competent
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RESPONSABILITAT CIVIL
PROFESSIONAL (RCP)
La Responsabilitat Civil Professional (RCP)
obliga al veterinari a reparar els danys i perjudicis causats per una mala praxi i negligència
professional. En aquest sentit, el servei de
RCP del COVB té com a objectiu assessorar
al veterinari en cas de rebre una denúncia
per part d’un usuari i afrontar una possible
indemnització. Per evitar-ho, el professional
ha d’adoptar totes les mesures possibles per
garantir la vida dels seus pacients i només ha
de respondre per mala praxi quan operi sense
la diligència exigida i causi danys. Totes les
consultes rebudes són remeses a la Junta de
Govern per tal de protocol·litzar-les i informar al veterinari.
Actualment està vigent una pòlissa col·lectiva
amb la companyia AMA Seguros.

39 queixes tramitades
19 en tràmit
20 finalitzades (3 negligent, 36 no negligent)
Tramitacions administratives
Tramitacions de dipòsit de medicaments al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: 30 tramitacions.
Comunicació de farmaciola al Departament de
Ramaderia Agricultura, Pesca i Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya: 65 comunicacions.
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BEQUES RAMON TURRÓ I AJUTS PER A CURSOS
L’objectiu de les beques Ramon Turró, que cada any atorga el COVB és facilitar
els nous llicenciats la possibilitat d’ampliar la seva formació teòrica i pràctica a
l’estranger. D’aquesta manera, no només es millora el coneixement d’un altre
idioma, sinó que també s’estableixen relacions i es comparteixen coneixements
amb veterinaris d’arreu del món. Amb aquestes beques, el COVB contribueix a
elevar el nivell tècnic de la professió i el reconeixement en la nostra societat, que
beneficia el reconeixement d’aquesta en la nostra societat.
Cada any, a finals de juliol, s’obre una convocatòria amb tres places, que es poden
sol·licitar per ampliar els coneixements en el sector de la clínica de petits animals i
animals exòtics, en el sector dels grans animals, en l’àmbit dels èquids, en el sector
de la higiene alimentària o en el sector de la recerca. La dotació econòmica per
cada col·legiat és de 3.000 euros.
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AJUTS PER A CURSOS
El COVB també ofereix ajuts econòmics per a
assistir a cursos d’àmbit estatal, perquè els col·
legiats puguin millorar les seves competències
i, alhora, garantir una bona praxi veterinària.
L’import de cada ajut pot arribar fins al 50% del
preu de la inscripció. Les persones beneficiàries
d’ajuts per a cursos el 2017 han sigut:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Alba Peruga Oller (col·legiada 4868)
Alicia Conesa Parras (col·legiada 4772)
Ana Alonso (col·legiada 4766)
Ana Maria Sevilla Garreta (col·legiada 4686)
Anna Palazon Zabala (col·legiada 4800)
Maria Zurita Carpio (col·legiada 5046)
Marina Gonzalo Morata (col·legiada 5065)
Carla Roch Gascon (col·legiada 4890)
Cristian Cabellos Clemente (col·legiat 5180)
Gisela Torne Mozas (col·legiada 4597)
Irene Nuñez Vilchez (col·legiada 4768)
Natalia Curull Oliete (col·legiada 5029)
Nuria Ibarz Serrat (col·legiada 3663)
Lourdes Lera Carballo (col·legiada 4723)

PROGRAMA ASSÍS:
UN PUNT DE SUPORT PER
ALS VETERINARIS
El COVB manté un conveni de col·laboració
amb la Fundació Galatea, per donar assistència especialitzada als veterinaris i les
veterinàries amb problemes mentals o amb
addiccions, fer recerca i executar programes
de prevenció de trastorns i de promoció de
la salut mental.
Ateses les circumstàncies que envolten l’activitat dels professionals sanitaris, sovint aquests
pateixen situacions difícils en la seva pràctica
diària. El Programa Assís, a través de la Fundació
Galatea i els seus facultatius especialitzats, proporcionen les eines per exercir millor la professió
veterinària.

Contacte:
Programa Assís
tel. 660 509 582
Fundació Galatea
tel. 935 678 856
fgalatea@fgalatea.org

Durant el 2017, vuit veterinaris s’han adreçat
als responsables del programa i s’han acollit als
seus serveis. Tots ells hi han accedit de manera
voluntària i en cap d’ells s’ha observat risc per la
pràctica de la professió.
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IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE
COMPANYIA
El COVB disposa d’un servei per a introduir i
registrar els animals de companyia a la base
de dades de l’Arxiu d’Identificació d’Animals
de Companyia (AIAC), que, alhora, està orientat a la resolució de les incidències derivades del registre incomplet, com la manca
de dades personals i de l’animal, número de
microxip incorrecte, dades incorrectes del veterinari o manca de signatura del document.
El COVB resol les incidències relacionades amb
l’AIAC directament amb els propietaris o els veterinaris, per telèfon o mitjançant la devolució
del document d’identificació a la clínica que ha
realitzat la implantació del microxip. Així mateix,
el Col·legi garanteix la traçabilitat del material
d’identificació a centres veterinaris i d’acollida
facilitant l’aplicació de les mesures sanitàries
de control. En tot moment, el nostre personal
ofereix el seu assessorament als veterinaris responsables del material i als seus col·laboradors.

Xips introduïts pel COVB el 2017

6.346 gossos
1.373 gats
26 fures
40 exòtics (rèptils, aus, porcs, conills,
etc.)

Xips electrònics introduïts per veterinaris
el 2017

28.517 gossos
11.505 gats
103 fures
117 exòtics (rèptils, aus, porcs, conills, etc.)

Total xips registrats el 2017

47.927
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SERVEIS JURÍDICS
El departament jurídic del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) ofereix defensa i
assessorament legal a les persones col·legiades
en relació temes relacionats amb la constitució i el funcionament de societats veterinàries,
l’exercici de la professió veterinària, l’atenció de
reclamacions, els tràmits administratius, les condicions dels contractes de lloguer i traspassos,
les ordres de cessament o sancions contra els
centres veterinaris. També dóna suport jurídic a
les actuacions i iniciatives de la Junta de Govern.
A continuació es detallen les actuacions destacades del 2017.
Convenis i col·laboracions
•

•

Seguiment i pròrrogues dels convenis amb
centres d’acollida d’animals de titularitat pública i privada per a la identificació a l’AIAC
(Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia) i foment de la identificació als centres
veterinaris.
Posada en marxa de la nova cobertura d’RCP,
l’assegurança de Responsabilitat Civil Professional, amb la companyia AMA Seguros.

protocols clínics; formació conjunta, amb la
col·laboració del Comitè assessor per a l’exercici de la clínica amb animals de companyia
i la UAB, per a fer un curs de formació sobre
programes d’higiene i profilaxis, i la inspecció
de nuclis zoològics.
•

Argentona: ordenança d’animals de companyia.

•

DARP: criteris per a l’habilitació dels veterinaris per emetre certificacions per a l’exportació de productes d’origen animal i trasllat
d’informació sobre uns passaports catalans
amb possibles irregularitats detectats a Düsseldorf.

•

Ajuntament d’Arenys de Mar: informe sobre atenció de GPP (gossos potencialment
perillosos) recollits o objecte d’actuacions
municipals.

•

Ajuntament de Barcelona: conveni per la
gestió del cens municipal a través de l’AIAC i
propostes per l’atenció d’animals de persones sense sostre i/o drogodependents.

•

Inspeccions d’establiments de venda d’animals: qüestions clíniques i possibles responsabilitats disciplinàries dels facultatius
encarregats del control sanitari dels animals.

•

Candidatura del COVB al patronat de la Fundació Zoo Barcelona.

•

Taula de Benestar de l’Ajuntament de Mataró: assistència a reunions sobre la nova
ordenança de protecció i venda d’animals i
presentació d’al·legacions i col·laboració en
la inspecció dels nuclis zoològics.

•

Policia de Malgrat de Mar: determinació dels
GPP.

•

Assessorament a la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) en l’àmbit de la deontologia
professional.

Assessorament i suport als veterinaris en
l’exercici de la professió
•

•

Reunions amb la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya per a la posada en marxa
de la DVR (Declaració Veterinària Responsable) per a l’exportació de productes d’origen
a animal i la posada en funcionament del
sistema d’autocontrol.
Reunions i contactes amb la Secció de Biodiversitat i Medi Natural de Serveis Territorials
a Barcelona, del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya:
col·laboració en la concreció de la normativa de protecció dels animals que es venen
a les botigues, mitjançant l’establiment de
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•

•

•

“Barcelona més Sostenible”: col·laboració
amb l’Ajuntament de Barcelona i difusió als
centres veterinaris adherits i reducció del
impost per la recollida de residus.
Assistència a les reunions del Ple del Consell
de convivència i defensa dels animals de Barcelona i als diferents grups de treball: control
ètic de coloms, tracció amb cavalls, adopció,
permanent i gats.
Direcció General de Polítiques Ambientals
de la Generalitat de Catalunya: definició del
concepte “animal abandonat” i pacient amb
greus lesions abandonat en un centre veterinari i protocol de notificacions d’agressions.

•

Gestió de residus sanitaris als centres veterinaris i tinença de la farmaciola veterinària.

•

Dret de Consum i atenció als centres veterinaris i professionals dels oficials de queixa,
reclamació i denúncia.

•

Foment de la competència dels veterinaris
per a ocupar places de l’administració autonòmica i local com a tècnics de salut pública,
mitjançant l’enviament de cartes informatives a través de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya, els ajuntaments, la Diputació de
Barcelona i els consells comarcals.

•

•

Petició al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya d’Extensió Sentència per la qual
es declara la nul·litat de la modificació de
la RLT dels veterinaris del Departament de
Salut, amb una menció explícita a la jornada
ordinària i a l’horari especial dels veterinaris
d’escorxador.
Posicionament conjunt amb el Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i
el Consejo General de Colegios de España
(CGCVE) sobre la fisioteràpia i l’acupuntura
en animals, com a actuació pròpia de la professió veterinària. S’han fet reunions amb la
facultat de Veterinària de la UAB.

Consultes més freqüents de les persones
col·legiades
•

Reclamacions i demandes derivades d’actuacions professionals.

•

Intromissions a la imatge i a l’honor professional.

•

Legalització municipal dels centres veterinaris: règim de comunicació prèvia de la Llei
20/2009 i ordenances municipals d’activitats.

•

Assessorament sobre la normativa reguladora dels medicaments veterinaris: farmaciola,
cessió de medicaments, èquids, prescripcions excepcionals, tipus de receptes, facultat
de substitució, tractaments rutinaris i manca
de disponibilitat de medicaments per tractar
pacients.

•

Assessorament en Dret de Consum i responsabilitats dels veterinaris en casos de danys
a persones i a altres animals.

•

Normativa sobre protecció dels animals: maltractaments, mutilacions, manca d’atenció
veterinària bàsica, deficients condicions de
l’allotjament o higiènicosanitàries.

•

Certificacions per a l’exportació de productes
d’origen animal.

•

Pòlisses d’assistència veterinària per animals
de companyia.

•

Jutjats i tribunals: citacions judicials, informes
pericials veterinaris i demandes de reclamació de quantitat en concepte d’indemnització
de danys i perjudicis per mala praxi professional o per incompliment de les garanties en
la compravenda d’animals.

•

Agressions i GPP (Gossos Potencialment Perillosos): races, certificacions de salut, obligacions, multes, notificacions d’agressions,
responsabilitats dels veterinaris, decomisos,
certificacions requerides, responsabilitats i
estudi sobre la potencial perillositat.
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•

Eutanàsies.

•

Requeriments d’informació de cossos de seguretat (Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra
i Seprona) en investigacions relacionades
amb animals, com ara agressions, canvis de
titularitat o d’altres.

•

Entrada d’animals de països de l’est d’Europa i regulació europea relativa als desplaçaments amb afany comercial dels animals de
companyia dins la Unió Europea (UE).

•

Traspassos i lloguers de centres veterinaris:
cartera de clients.

Protecció i benestar dels animals
•

En la venda: difusió de la situació sanitària i de
les normes de benestar (edat mínima i documentació d’identificació i sanitària per conèixer
els seu estat i origen davant les administracions públiques competents en sanitat i protecció dels animals i els cossos de seguretat:
Ajuntament de Barcelona, Mossos d’Esquadra,
Agents Rurals i Seprona de la Guàrdia Civil).

•

Col·laboració amb el Consell per a la Convivència i la Protecció dels Animals de l’Ajuntament de Barcelona en les accions relacionades amb la veterinària.

•

Lluita contra les mutilacions d’orelles i cues i
difusió d’informació relacionada amb aquesta pràctica.

•

Seguiment dels convenis i col·laboració amb
les entitats municipals en temes relacionats
amb el cens dels animals de companyia.

•

Participació al Consell Municipal de Salut de
l’Ajuntament de Mataró.

•

Assessorament en normativa de nuclis zoològics: programes d’higiene i profilaxis i control
documental.

•

Benestar i requisits sanitaris dels animals
que viuen a centres sociosanitaris, escoles
i centres de discapacitats en programes per
a la millora dels tractaments dels pacients
que hi viuen i per a l’educació dels alumnes.

•

Paper dels veterinaris en la definició i la concreció del delicte de maltractament animal i
establiments de protocols amb els agents
implicats.

•

Guia d’adquisició responsable: certificat de
signes de malaltia i informe sobre la dentició
per determinar-ne l’edat.

•

Assessorament a persones col·legiades sobre els drets dels animals i les accions a emprendre per a la seva protecció.

Actuacions administratives i penals: lluita
contra el maltractament animal, l’intrusisme
professional i les falsificacions

•

Mancances en els serveis de recollida d’animals perduts o abandonats.

•

•

Informes sobre les anomenades garanties
en la compravenda d’animals: canvi de paradigma.

Compareixença com a part interessada, en
col·laboració amb el CCVC, en una investigació dirigida per Fiscalia de Medi Ambient per
un possible delicte d’intrusisme professional,
falsedat documental i possible maltractament a alguns centres d’acollida.

•

Canvis de titularitat dels animals.

•

•

Lluita contra l’entrada de cadells des de països de l’est d’Europa: aprovació d’un protocol
d’actuació i de denúncia per part dels compradors d’animals contra els nuclis zoològics
venedors.

Denúncies per falsificació de la signatura en
receptes veterinàries.

•

Col·laboració amb les investigacions de cossos de seguretat en delictes i faltes penals relacionats amb els animals: documents d’alta
als registres d’animals de companyia, canvis

· 16 ·

de titularitat, passaports, cartilles veterinàries i normativa sobre les vacunes.
•

•

•

Seguiment i control de l’ús il·legal per part de
persones no veterinàries del material d’ús exclusiu veterinari (identificació, certificacions
oficials i cartilles, passaports, vacunes, etc.).
Assessorament a les autoritats competents
en matèria de protecció animal i al Seprona
sobre la manca de competència dels ATV
per prescriure medicaments veterinaris (vacunes, desparasitadors interns, etc.) i per
inocular vacunes i implantar microxips.
Utilització del segell i del número de col·legiat de facultatius que han prestat serveis
professionals a perruqueries o botigues per
part de persones que no eren veterinàries.

•

Venda d’animals amb cartilles sense la firma
o/ni les dades de cap veterinari.

•

Amenaces de clients a professionals de centres veterinaris.

•

Denúncia per la venda per internet d’un animal vacunat pel criador.

•

Denúncia davant la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya contra una persona que s’anuncia com
a veterinari al portal d’internet Milanuncios,
que no està col·legiat i que practica mutilacions i altres intervencions a domicili. Es tracta
d’una possible infracció molt greu per mutilar
animals infringint la prohibició establerta i
per maltractament animal per practicar intervencions quirúrgiques majors en un local
sense els requisits mínims.

•

•

Informe sobre l’atenció veterinària bàsica en
unes investigacions dels agents rurals per
una possible desatenció d’un animal i la col·
legiació obligatòria.

•

Denúncia davant la Direcció General de
Polítiques Ambientals de la Generalitat de
Catalunya per una possible infracció de la
prohibició de mutilacions per raons estètiques, prohibida a la Llei catalana de Protecció
dels Animals, en un anunci al portal d’internet Milanuncios.

Normativa
•

Medicaments: recepta electrònica de medicaments veterinaris (PRESCRIVET).

•

Projecte de Decret de desenvolupament de
la Llei de Protecció dels Animals de Catalunya: seguiment de les al·legacions davant la
Direcció General de Polítiques Ambientals de
la Generalitat de Catalunya.

•

Seguiment de la posada en marxa i adaptació
del COVB al nou Reglament per a l’exercici de
la clínica per animals de companyia aprovat
pel CGCVE: nou Registre de Professionals i de
Centres, nova figura del director facultatiu.

•

Seguiment i col·laboració en l’aplicació de la
nova Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals de l’Ajuntament de Barcelona.

•

Assessorament en la modificació d’Ordenances municipals de protecció dels animals de
Begues i Capellades.

•

Difusió de la normativa reguladora dels desplaçaments intracomunitaris d’animals per a
la seva venda o en les quals hi ha un canvi de
propietari (adopcions internacionals).

Emissió d’informes pels Mossos d’Esquadra
en investigació penal d’uns possibles delictes
d’intrusisme professional i de maltractament
o desatenció d’animals en una protectora:
protocols d’acollida i tractament dels animals
perduts o abandonats, vacunacions, desparasitacions, històries clíniques i control de la
farmaciola veterinària.
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Deontologia professional

Actuacions judicials destacades

•

Assessorament al Comitè de Deontologia i
suport legal en la tramitació de les diligències
informatives i els expedients sancionadors.

•

Qüestions relacionades amb l’exercici de la
clínica d’animals de companyia: serveis d’hospitalització, accions en col·laboració amb el
PIF (Puesto de Inspección Fronterizo) sobre
la complementació de documents sanitaris
oficials (certificacions, cartilles i passaports),
informació clínica i proves diagnòstiques,
deure d’atenció veterinària i de renúncia a
continuar tractant un pacient.

•

Deure de confidencialitat dels veterinaris.

•

Defensa del COVB en el recurs contenciós
administratiu interposat contra la sanció imposada pel TCDC (Tribunal Català de Defensa
de la Competència) contra el COVB: admissió
de la suspensió de l’execució de la sanció,
presentació de demanda i fase de prova.

•

Recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en defensa de la sentència
de nul·litat de la modificació de la RLT del
Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya als veterinaris que treballen en
escorxadors.

•

Defensa en el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona contra un acord
del Comitè de Deontologia del COVB d’arxiu
d’unes diligències informatives.

•

Actuacions penals prèvies davant el Jutjat
d’Instrucció número 20 de Barcelona, per un
possible delicte d’intrusisme professional i
falsedat documentals contra les persones
responsables d’un botiga d’animals amb un
consultori veterinari annex.

•

Actuacions penals prèvies al Jutjat d’Instrucció número 7 del Vendrell, conjuntament
amb el CCVC per tractar-se d’un assumpte
amb implicacions a algunes províncies de
Catalunya, contra el gerent de vàries entitats
animalistes (centres veterinaris i protectores)
per presumptes delictes de maltractament
animal, falsedat documental, intrusisme professional i tràfic il·legal d’animals cap a l’est
d’Europa.
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FORMACIÓ

Cursos

Activitats formatives, organitzades pel COVB
a través de cursos, sessions, seminaris, seminaris web, monografies i conferències durant
el 2017.

Obtenció de l’acreditació per a dirigir instal·lacions de radiodiagnòstic (dues convocatòries)
Data: març i novembre
Assistents: 20 aprox.
Antibiòtics: Unitat de coordinació per a fer
front a la resistència als antibiòtics (Conveni
Sector Porcí de Catalunya-COVB)
Data: 19 i 20 d’abril
Lloc: Cambra de Comerç de Vic (Osona)
Ponents: Cristina Muñoz i Concepció Porrero
Assistents: 100 aprox.

Sessions
Dermatologia i multiteràpia: La dermatologia
del segle XXI. La importància de la multiteràpia (Conveni AVEPA-COVB)
Data: 25 de febrer
Ponent: Gustavo Machicote
Prescrivet: Presentació de Prescrivet, la plataforma digital per a la prescripció electrònica veterinària
Data: 15 de març
Assistents: 64 aprox.
Benvinguda als nous col·legiats
Data: 4 de maig
Sessió formativa sobre la gestió de la Declaració Veterinària Responsable (DVR)
Data: 9 de maig
Lloc: Edifici El Sucre, Vic (Osona)
Ponent: Cristina Massot
Assistents: 16
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Seminaris

Monografies

Seminari per abordar les tendències del model de negoci veterinari: Plans de salut i la
veterinària en el segle XXI. La transició de
curar a prevenir

Dermatosis pustuloses i costroses en gat i
gos. Casos clínics

Data: 10 de juny
Ponent: Ignacio Mèrida
Assistents: 58

Fòbia als petards. Com fer front a les consultes d’última hora

Seminaris web
Benestar animal: La professió veterinària
com a garant del benestar dels animals
Seminari del Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya (Colvet) en col·laboració amb el
Grup Asís.
Data: 19 de setembre
Ponent: Xavier Manteca
Assistents: 100 aprox.

Data: 15 de juny
Ponent: Jaume Fatjó
Assistents: 30 aprox.
Com realitzar citolies raspats i tricogrames
Data: 29 de novembre
Ponent: Carlos Vich
Assistents: 25 aprox.

Conferències

Úlcera còrnia en el gos: Què he de fer i què
no he de fer davant una úlcera corneal en un
gos? (COVB, a través del web Asis Formació)
Data: 3 d’octubre
Ponent: Marta Leiva
Assistents: 200 aprox.

Data: 25 de maig
Ponent: Carlos Vich
Assistents: 17

Mioteràpia: Tractar el dolor crònic més enllà
dels AINES (Galen Therapy Center, GB)
Data: 11 de desembre
Ponent: Julia Robertson
Assistents: 41
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APROPEM. BORSA DE TREBALL
Al web del Col·legi, els professionals i les organitzacions trobaran les instruccions per beneficiar-se d’aquest servei.

Consulta

Consulta-Urgències

Urgències

Substitucions

Administració

Producció

Empresa

Tècnic comercial

Assessorament tècnic

Higiene alimentària

Altres departaments

Diversos

Total

El nombre de col·legiats inscrits a la borsa de
treball a 31 de desembre del 2017 era de 488. La
corba d’evolució de les ofertes mostra un major
volum el mes de juny, amb 88. Pel contrari, el
mes amb menys ofertes és desembre, amb 33.
El sector de la clínica d’animals de companyia
i exòtics segueix sent el que registra un major
nombre de vacants.

Clínica

Els professionals col·legiats que ho desitgin
poden inscriure’s a la borsa de treball del
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
(COVB) i accedir a les ofertes del sector. Al
mateix temps, els centres veterinaris i empreses que tenen vacants també poden donar
a conèixer els llocs de treball que necessiten
cobrir.
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NOMBRE D’OFERTES
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Empresa

Producció

Empresa

1

NOMBRE D’OFERTES DE CLÍNICA
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Octubre
Octubre

2
2

Redacció de notícies web

COMUNICACIÓ
A Portada Comunicació ha realitzat la comunicació del COVB durant el 2017 per a la
cobertura informativa d’esdeveniments, la
redacció de notícies web, la tria de continguts
per a l’Enews i els enviaments puntuals per
correu electrònic, això com la redacció d’informes i altres documents. En aquest apartat
també s’inclouen les principals dades analítiques del funcionament del web, així com
un resum de l’activitat generada a les xarxes
socials del Col·legi.
Cobertura informativa d’esdeveniments del
COVB
Des de comunicació s’ha fet la cobertura informativa d’una sèrie d’actes i activitats destacades,
organitzades pel COVB o amb la participació del
Col·legi. La cobertura consisteix amb l’acompanyament, la realització de fotografies, redacció
d’informació i preparació de documents.

S’han redactat més de 80 notícies web relacionades amb l’activitat del COVB, principalment:
formació pròpia, formació externa, recordatori
de normativa, avisos de salut pública, campanyes veterinàries, activitats i avantatges per a
col·legiats.
Veure llistat complet de notícies:
http://www.covb.cat/ca/premsa/noticies
Enews del COVB i enviaments per correu electrònic
S’han preparat i enviat un total de nou Enews,
els butlletins electrònics del COVB, números del
140 al 148. Cada Enews està format per tres notícies destacades amb fotografies i entre sis i 10
notícies breus, a més dels apartats de la borsa
de treball i agenda d’activitats.
Veure llistat complet d’Enews:

http://www.covb.cat/ca/premsa/e-news

•

3 de gener. Festa del Patge i lliurament dels
premis del concurs Animalart.

•

19 d’abril. Jornada de resistència als antibiòtics a Vic.

A més, s’han fet un total de 102 enviaments per
correu electrònic o mailings amb informació i
convocatòries puntuals d’interès per als col·legiats, amb una taxa de recepció del 95% aproximadament.

•

10 de maig. Lliurament del primer gos pigall
ensinistrat a la UAB.

Redacció d’informes, discursos i altres documents

•

28 de juny. Assemblea General del COVB.

•

14 de setembre. Sessió informativa del COVB
a la Facultat de Veterinària de la UAB.

També s’han preparat documents per a l’enviament directe als col·legiats, a l’administració
o als mitjans de comunicació. En total, s’han fet
uns 25 documents d’aquestes característiques.

•

23 i 24 de setembre. Festa dels Animals de
les Festes de la Mercè.

•

4 d’octubre. Diada de Sant Francesc d’Assís
a Barcelona.

•

7 d’octubre. Trobada de col·legiats a Manresa.

Aquest any s’ha fet un esforç important per part
del Col·legi i l’agència de comunicació per aconseguir tancar i publicar la memòria d’activitats
abans de l’estiu. Durant el mes de maig es va
publicar al web del COVB i durant el mes de juny
es va distribuir el quadern amb la memòria impresa.
Memòries d’activitats:

http://www.covb.cat/ca/col-legi/memoria-d-activitats
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El COVB té presència a les xarxes socials de
Twitter, Facebook i Youtube. Per a la publicació
de continguts a les xarxes socials s’han realitzat
un total de 48 documents amb els apunts diaris
que es realitzen a Twitter i Facebook. Aquest
document es valida per part del col·legi. Des de
les xarxes socials també arriben consultes dels
col·legiats i usuaris de la xarxa que es traslladen
al COVB per a la seva resolució.

El web del COVB en xifres:
www.covb.cat

Twitter

https://twitter.com/COVBcat
2.859 tuits, 559 seguint, 964 seguidors.
Més de 300 nous apunts publicats durant el 2017.

Facebook

Visites web del COVB

Manteniment xarxes socials COVB

Usuaris

24.295

Usuaris nous

23.261

Sessions

44.245

Número de visites
a pàgines

282.169

Dies de més visites

Dilluns i dijous

Franges horàries

De 9 a 11 i de
15 a 17 hores

https://www.facebook.com/COVBcat
Desktop:
33.620

1.547 seguidors, 1.566 els agrada.
Dispositius

14 hores índex de resposta de peticions.
Més de 300 noves referències publicades durant
el 2017.

Youtube

https://www.youtube.com/user/covbcn

S’utilitza per a la publicació de vídeos d’interès
per al col·legi i la professió. Aquest any s’ha publicat un nou vídeo, versió en català i castellà, sobre
el futur de la professió veterinària, realitzat pel
consell, amb més de 1.400 visualitzacions (en
plena campanya de difusió).
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Mobile: 8.708
Tablet: 1.917

COMITÈ ASSESSOR PER A L’EXERCICI
DE LA CLÍNICA DE PETITS ANIMALS
•
•
•
•
•
•
•

Membres del Comitè
Íñigo Lyon Magriñá
Manel Oms Pueyo
Rosa Sanchez Pulido
Hèctor Casas Escribano
Oscar Ortega Benito
Mª Soledad de Irala Indart

Des de fa uns anys, s’observa una saturació notable de centres veterinaris en la província de
Barcelona, per això es recomana fer una prospecció, per triar bé el lloc on iniciar l’activitat i
que el negoci sigui viable en termes econòmics.
Si bé la causa principal és l’excedent de titulats
en Veterinària a tot l’estat, també hi contribueix
l’augment del nombre de centres vinculats a
franquícies o a grups inversors, que estan ampliant la seva presència també en la nostra àrea
d’actuació.

El Comitè Assessor per a l’Exercici de la Clínica
de Petits Animals o animals de companyia és
la corretja de transmissió que uneix els professionals de clíniques d’animals de companyia i
exòtics amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de
Barcelona (COVB). Durant la visita i revisió dels
centres, el servei d’inspecció de clíniques del Col·
legi també recull les inquietuds i necessitats dels
especialistes i les trasllada al Comitè i a la Junta
de Govern.

Registre d’Activitats de Clínica de Petits Animals (RACPA)

La tasca dels inspectors del Col·legi inclou l’assessorament a veterinaris, que es realitza seguint les directrius del Reglament per a l’exercici
de la clínica de petits animals. Aquest servei es
fa extensiu a personal no veterinari, com ara
ocellaires o enginyers que, per exemple, tramiten llicències d’activitat de centres veterinaris,
amb l’objectiu de prevenir infraccions del Reglament. Alhora, el Comitè organitza activitats de
formació i suport a les tasques i tràmits associats
a la pròpia activitat clínica.

89 serveis a domicili

Així mateix, s’ofereix orientació sobre tràmits
d’àmbit municipal, com ara l’obtenció de la llicència d’activitat, la viabilitat d’un nou centre o
la normativa vigent i els possibles canvis.

Seguiment dels centres inscrits

L’actual Reglament, aprovat el 2015, és d’àmbit
estatal i inclou nous requisits, entre els quals
cal destacar l’obligació de realitzar les cirurgies
majors (s’esmenten de forma explícita les esterilitzacions) en sales independents a la de consulta, equipades amb gasos medicinals. A finals de
juliol de 2016 va finalitzar el període d’adaptació
a aquest reglament.

855 centres registrats
405 consultoris
413 clíniques
37 hospitals

Altes al RACPA

32 centres nous
10 baixes
17 nous serveis a domicili
39 veterinaris que exerceixen en nuclis zoològics
560 revisions
59 no conformes*
* Totes les incidències són conseqüència de l’adaptació al
nou Reglament per a l’exercici de la clínica d’animals de
companyia. Majoritàriament, afecten els consultoris que
han de disposar d’ambú i tubs endotraqueals, així com
sala de cirurgies en cas que realitzin esterilitzacions o altres
cirurgies no menors.
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COMITÈ DE DEONTOLOGIA
PROFESSIONAL VETERINÀRIA

2. Infracció del deure establert a l’article

Membres del Comitè

Situació: finalitzat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolució: infracció greu i imposició de sanció
greu (multa econòmica)

13.2.d) dels estatuts col·legials, per un seguiment postoperatori incorrecte.

Luisa Amoribieta López (presidenta)
Marta Legido Mateo
Francesc Monné i Orga
Esther Fernández Plana
Noemí Galí Hernández
Marta Arboix Baltà
Isidro Otero San Mauricio
Òscar Ortega Benito
Joaquim López-Grado Padreny
Anna Bertó Garcia
Xavier Raurell Ribó

3. Possible infracció del deure establert a

Els principals objectius del Comitè de Deontologia Professional Veterinària són vetllar
pels interessos de les persones usuàries de la
medicina veterinària i mantenir el prestigi de
la professió. Així mateix, el Comitè assessora
la Junta de Govern en temes relacionats amb
la praxi i l’ètica professional. Els membres de
la comissió es reuneixen un cop al mes, per
analitzar les denúncies d’usuaris, si les hi ha,
i, si és necessari, establir un protocol d’actuació amb les recomanacions professionals que
cal aplicar en cas de negligència. En resum:
vetllar per la feina ben feta.
Durant el 2017 s’han tramitat 5 expedients
disciplinaris

1. Infracció del deure establert en l’article 24.5
de les Normes Deontològiques Comunes de la
Professió Veterinària Catalana (NDCPVC) per
no facilitar la història clínica del pacient, i del
deure establert a l’article 13.2.e) dels estatuts
col·legials, per no donar resposta als requeriments d’informació.

l’article 4.2.17 de les Normes Deontològiques
Comunes a la Professió Veterinària catalana
(NDCPVC) i a l’article 13.1.d) dels Estatuts Col·
legials, per certificació incorrecta en les dades
consignades a documentació sanitària oficial
per a viatjar.
Situació: finalitzat

Resolució: infracció lleu i imposició de sanció
lleu (apercebiment)

4. Possible infracció del deure establert a l’article 13.1.d) dels Estatuts Col·legials, per hospitalització d’un animal exòtic sense la presència
de cap veterinari al centre.
Situació: en tràmit

5. Possible infracció del deure establert a l’ar-

ticle 13.1.d) dels Estatuts Col·legials, pel procediment d’aplicació de la tècnica endoscòpica.
Situació: finalitzat
Resolució: en tràmit

Situació: finalitzat
Resolució: infracció greu i imposició de sanció
greu (multa econòmica)
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Societats Professionals
Altes

Baixes

Modificacions socials

9

1

1

Responsabilitat Civil Professional
Número de queixes tramitades
Estat

Resultat

39

En tràmit

19

Finalitzades

20

Negligent

3

No negligent

36

Deontologia en xifres
Casos petits animals

48

Diligències informatives (DI)

43

Expedients disciplinaris (ED)

5
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Deontologia: denúncies 2017
Tipus
1/DI
2/DI
3/DI
4/DI
5/DI
6/DI
7/DI
8/DI
9/DI
10/DI
11/DI
12/ED
13/DI
14/DI
15/DI
16/DI
17/DI
18/DI
19/DI
20/ED
21/DI
22/ED
23/DI
24/DI
25/DI
26/DI
27/DI
28/DI
29/DI
30/DI
31/DI
32/DI
33/DI
34/DI
35/DI
36/DI
37/DI
38/DI
39/DI
40/DI
41/DI
42/DI
43/DI
44/DI
45/DI
46/DI
47/ED
48/ED

Motiu
Intervenció quirúrgica
Error diagnòstic
Error diagnòstic
Informació deficient al client
Documentació sanitària obligatòria
Altres
Intervenció quirúrgica
Intervenció quirúrgica
Altres
Tractament prescrit
Informació deficient al client
No facilitar historial clínic
Error diagnòstic
Altres
Informació deficient al client
Intervenció quirúrgica
Error diagnòstic
Tractament prescrit
Intervenció quirúrgica
Documentació sanitària obligatòria
Error diagnòstic
Intervenció quirúrgica
Falta atenció urgències
Error diagnòstic
Error diagnòstic
Documentació sanitària obligatòria
Tractament prescrit
Intervenció quirúrgica
Documentació sanitària obligatòria
Manca consentiment informat
Tractament prescrit
Tractament prescrit
Tractament prescrit
Error diagnòstic
Intervenció quirúrgica
Documentació sanitària obligatòria
Intervenció quirúrgica
Documentació sanitària obligatòria
Error diagnòstic
Error diagnòstic
Error diagnòstic
Falta atenció urgències
Altres
No facilitar historial clínic
Falta atenció urgències
Tractament prescrit
Intervenció quirúrgica
Intervenció quirúrgica
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Situació
Tancat
En tràmit
Tancat
En tràmit
Tancat
Tancat
Tancat
Tancat
Tancat
Tancat
Tancat
En tràmit
En tràmit
En tràmit
En tràmit
En tràmit
En tràmit
En tràmit
Tancat
Tancat
Tancat
Tancat
Tancat
Tancat
En tràmit
Tancat
Tancat
Tancat
En tràmit
En tràmit
En tràmit
En tràmit
En tràmit
Tancat
En tràmit
En tràmit
Tancat
En tràmit
En tràmit
En tràmit
En tràmit
En tràmit
En tràmit
Tancat
En tràmit
En tràmit
En tràmit
Tancat

COMITÈ DE VETERINARIS PER
A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS

ACTIVITATS DESTACADES

Membres del Comitè
•
•
•
•
•
•
•

Jaume Fatjó (president)
Helena Arce
Anna Ortuño
Laura Almarcha
Lourdes Farré
Esther Fernández
Aurora Alba

El Comitè de Veterinaris per a la Protecció dels
Animals (CVPA) és un dels òrgans consultius
del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
(COVB). El seu objectiu és assessorar la Junta
de Govern en l’àmbit del benestar i la protecció
dels animals.
L’activitat del CVPA se centra en la vigilància del
compliment dels paràmetres de benestar i qualitat de vida dels animals en qualsevol entorn.
Per portar a terme la seva missió, els membres
d’aquest comitè estan vinculats estretament
amb entitats que vetllen a diari per la protecció
dels animals. D’aquesta manera, estan informats
i poden detectar possibles casos de maltractament animal.

•

Concurs Animalart i celebració de la Festa
del Patge

•

Formacio a Vic sobre la resistència als antibiòtics

•

Cursa Intercol·legial Sabadell Professional

•

Benvinguda als nous col·legiats

•

Lliurament del primer gos pigall ensinistrat
a Catalunya

•

Presentació del col·legi als futurs graduats
de la UAB

•

Festa dels Animals de les Festes de la Mercè
2017

•

Trobada a Manresa i Homenatge a Barcelona, per Sant Francesc d’Assís

•

Conferència estatal sobre ‘La veterinària i el
benestar animal’

•

Difusió de la campanya ‘Com seria un món
sense veterinaris’

El treball del Comitè durant l’any 2017 ha abraçat assumptes d’àmbits diversos, entre els quals
destaquen:
•

La col·laboració amb els cossos de seguretat
en temes relacionats amb el maltractament
animal.

•

La posada en marxa d’un pla de detecció de
casos de possible maltractament animal per
a veterinaris.

•

Acostament a veterinaris que col·laboren
amb protectores i centres d’acollida

•

Participació en la conferencia “Veterinaria y
Bienestar Animal”, a Almagro.
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CONCURS ANIMALART
I CELEBRACIÓ DE LA FESTA
DEL PATGE

Categoria Fotografia

3 de gener

2n. Mónica González (veterinari, Francesc Olives)

El COVB va començar l’any amb la tradicional
Festa del Patge a la seu col·legial. Durant la
festa, dedicada als més petits de casa, es va
fer el lliurament dels premis del concurs de
fotografia i dibuix Animalart.

3r. Xavier Segura (veterinària, Ángela Martín)

1r. Lola Martul (veterinària, Sonia del Pino)

Els nens i les nenes que van acudir a la Festa
del Patge per fer el lliurament de la carta per
als Reis d’Orient van rebre un regal sorpresa
en nom del Col·legi. Després, el grup de música
Lali BeGood va oferir un repertori de cançons
agrupades amb el títol “En un planeta blau”. La
festa va finalitzar amb un berenar per a totes les
persones assistents.
Durant la Festa del Patge, es van lliurar els premis de la nova edició del concurs Animalart de dibuix i fotografia per a obres relacionades amb el
món animal o la professió veterinària. El concurs,
obert a la participació de col·legiats, familiars i
clients dels serveis professionals veterinaris, es
va resoldre amb el següents premis:

Categoria Puppy (4-6 anys)
1r. Max Miró Peralta
(veterinària, Esther Moliner)
2n. Éric Speckmaier (veterinaris, Xavier Valls i
Mónica Speckmaier)
3r. Aina Carreras-Candi Junyent (veterinària,
Imma Junyent)

Categoria Junior (7-9 anys)
1r. Sara Peralta (veterinària, Esther Moliner)
2n. Ixchel González
(veterinària, Josefina Sorribas)
3r. Blai Soria (veterinària, Sonia Moreno)

Categoria Senior (10-12 anys)
1r. Iria Marco (veterinari, Enric Marco)
2n. Dasha Fabré (veterinari, Ramon Fabré)
3r. Mei Soria (veterinària, Sonia Moreno)
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FORMACIÓ A VIC SOBRE LA
RESISTÈNCIA ALS ANTIBIÒTICS
19 i 20 d’abril
El COVB i el conjunt del sector porcí de Catalunya van organitzar un curs sobre la resistència als antibiòtics a Vic (Osona). El curs va
servir per informar del risc de resistència als
antibiòtics i per aprofundir en l’ús prudent en
la pràctica veterinària.
Amb el títol “Unitat de coordinació per fer front
a la resistència als antibiòtics”, i dins el Pla de
Formació Continuada per a Professionals de la
Sanitat Animal 2016-2017, el COVB va organitzar
aquest curs de formació que ha reunit gairebé
cent professionals veterinaris de la demarcació
de Barcelona a la delegació d’Osona de la Cambra de Comerç, al recinte d’El Sucre, a Vic els dies
19 i 20 d’abril.

Convençuts de la importància de fer front a la
resistència als antibiòtics, la presentació del
curs va anar a càrrec del president del COVB,
Josep A. Gómez. En la benvinguda als veterinaris
assistents al curs també ha participat Joaquim
Xifra, subdirector general de Ramaderia, del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, de la Generalitat de Catalunya.
Actuació conjunta i coordinada
Aquesta formació va comptar amb el suport i
la col·laboració del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat
de Catalunya, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), la delegació
a Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona,
l’Associació de Veterinaris de Porcí de Catalunya
i l’Associació Catalana de Productors de Porcí Porcat.
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CURSA INTERCOL·LEGIAL
SABADELL PROFESSIONAL
22 d’abril
Una vintena de col·legis i associacions professionals de Catalunya es van unir una vegada
més a través de l’esport per organitzar la 8a
Cursa Intercol·legial Sabadell Professional.
Aquesta nova edició, realitzada el 22 d’abril a la
zona del Port Olímpic de Barcelona, va comptar
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, el
patrocini de Banc de Sabadell i la col·laboració
d’altres organitzacions i empreses. El participant
inscrit des del COVB amb la millor marca, Andreu
Foz, va finalitzar en la posició número 54 de la
classificació general, amb un temps de 47 minuts
i 41 segons.
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BENVINGUDA ALS
NOUS COL·LEGIATS
4 de maig
El COVB va organitzar una nova sessió de benvinguda per als nous col·legiats, en la qual es
va presentar el funcionament del Col·legi, el
personal i els serveis i recursos que la institució posa a disposició dels col·legiats.

El COVB ha sumat 155 nous col·legiats el 2017.
L’acte d’acollida, al qual en van assistir una vintena, va estar presidit pel vicepresident del Col·legi,
Francesc Monné, qui va començar el seu discurs
recordant els inicis de la institució i la situació
actual de la professió. Els responsables de cada
àrea van intervenir per presentar les funcions
fonamentals de l’entitat i introduir als nous col·
legiats en el seu funcionament i els serveis que
ofereix. Els assistents van rebre un xec regal de
150 euros per utilitzar en activitats de formació
del COVB.

Nous col·legiats i col·legiades a la sessió de Benvinguda del COVB 2017.
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LLIURAMENT DEL PRIMER GOS
PIGALL ENSINISTRAT A CATALUNYA
10 de maig
El COVB va acollir el lliurament del primer gos
pigall per a l’Associació Discapacitat Visual
Catalunya: B1 + B2 + B3, dins d’un projecte
pioner a Catalunya que sorgeix per donar resposta a la creixent demanda de les persones
amb discapacitat.
Ovi, el primer gos pigall ensinistrat a Catalunya
acompanyarà en els seus desplaçaments a Alba,
sòcia de l’Associació Discapacitat Visual Catalu-

nya: B1 + B2 + B3, des de fa uns pocs dies. La
iniciativa és el resultat del treball conjunt entre
l’Escola de Gossos d’Assistència i els alumnes del
Postgrau en Instrucció d’Unitats Canines d’Assistència de la UAB, i sorgeix per atendre a les
persones amb discapacitat visual perquè puguin
accedir a un gos d’assistència.
A l’acte de lliurament, realitzat a la seu del COVB el
dimecres 10 de maig, van participar: el vicepresident del COVB, Francesc Monné; el president de
l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1 +
B2 + B3, Manel Martí; i la directora d’International
Detector Dogs Team (IDDT) i fundadora de IDDT
Assistance Dogs Spain, Marga Macías.
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PRESENTACIÓ DEL COL·LEGI ALS
FUTURS GRADUATS DE LA UAB

intervenir la degana de la Facultat, Maite Martín;
el vicepresident del COVB, Francesc Monné; i
les membres de la junta del COVB, Sílvia Serdà
i Marta Legido.

14 de setembre
Coincidint amb l’inici de curs, el COVB i la
Facultat de Veterinària de la UAB van organitzar una sessió informativa per explicar la
importància de la col·legiació, així com les
diferents sortides professionals.
Un centenar d’estudiants dels últims cursos de
Veterinària van assistir a la presentació organitzada pel COVB i la Facultat de Veterinària de la
UAB el passat 14 de setembre. Durant l’acte, que
va tenir lloc a una de les aules de la Facultat, va

Tot i que durant la presentació es va recordar
que la col·legiació és obligatòria per a l’exercici
de la professió veterinària, també es van explicar amb detall els motius addicionals i de valor
afegit que ofereix el COVB als futurs graduats
i graduades veterinàries, com ara: la formació
contínua, la cobertura i assessoria jurídica, el
servei de gestoria, el servei de borsa de treball,
l’assegurança de Responsabilitat Civil i l’accés al
Comitè de Deontologia, a la biblioteca especialitzada, o la xarxa professional.
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FESTA DELS ANIMALS DE LES FESTES
DE LA MERCÈ 2017
23, 24 i 25 de setembre
El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
(COVB) va participar a la 6a Festa dels Animals de les festes de la Mercè de Barcelona
amb un espai propi des d’on difondre les recomanacions veterinàries per a la cura i la
tinença d’animals de companyia.

Durant les festes de la Mercè, la plaça de Catalunya es transforma per aplegar les propostes i
presentar les entitats de Barcelona. Amb el lema
“Millor adopta”, la Festa dels Animals de les Festes de la Mercè del 2017 oferia tallers i activitats
de tota mena el dissabte 23, el diumenge 24 i el
dilluns 25 de setembre en horari d’11 a 20 hores.
El Col·legi va realitzar una sessió de “Consells
pràctics per als animals de companyia” per a
totes les persones que s’apropaven a la carpa
instal·lada a la plaça de Catalunya, el diumenge
24 de setembre, a les 19 hores. Abans, el president del COVB, Josep A. Gómez, va participar en
la presentació del conjunt de les activitats i la
inauguració de la Festa dels Animals.
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TROBADA A MANRESA I
HOMENATGE A BARCELONA,
PER SANT FRANCESC D’ASSÍS

honor dels col·legiats veterans. Durant la celebració es van lliurar els diplomes emèrits i escuts
col·legials als companys que aquest any han fet
50 anys de col·legiació i els 65 anys d’edat.

4 i 7 d’octubre
El COVB va organitzar dues activitats per a la
commemoració de la Diada de Sant Francesc
d’Assís, patró de la professió veterinària: la
tradicional celebració d’homenatge als col·legiats veterans, a Barcelona; i, com a novetat,
una trobada col·legial a Manresa.
El Col·legi va organitzar una trobada de col·legiats i col·legiades a Manresa amb motiu de la diada de Sant Francesc d’Assís, patró de la professió
veterinària. La trobada es va desenvolupar en el
marc d’un dinar que va tenir lloc al restaurant
Torre Busquet, el passat 7 d’octubre. Abans, el
4 d’octubre, el COVB va organitzar les activitats
socials del Col·legi amb motiu de la Diada de Sant
Francesc d’Assís, el patró de la veterinària, i en

El programa d’activitats socials per la Diada de
Sant Francesc d’Assís també va incloure: la trobada de col·legiats i col·legiades homenatjats
a la seu col·legial i el traslladat en autocar a la
Basílica de Santa Maria del Mar, missa en record
dels companys difunts d’aquest últim any, concert d’orgue a càrrec de Nil Cowley, visita guiada
a la Basílica de Santa Maria del Mar i dinar de
germanor.
Col·legiats d’Honor
•
•
•

Eduard Torres Fernandez (col·legiat 288)
Josep Balague Pedrol (col·legiat 291)
Sergi Houdier Bouvrey (col·legiat 292)

Col·legiats Emèrits
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Josep Mª Martinez Figuerola (col·legiat 449)
Josep Gomez Muro (col·legiat 468)
Joan Casas Segala (col·legiat 473)
Jose Miguel Garcia Meseguer (col·legiat 491)
Miquel Escorihuela Alegre (col·legiat 506)
Francesc Sañe Sala (col·legiat 508)
Agusti Camprodon Ylla (col·legiat 559)
Gaspar Daban Muntaner (col·legiat 593)
Miquel Alemany Cortes (col·legiat 610)
Josep Goma Rosich (col·legiat 665)
Jesus Boix Domenech (col·legiat 669)
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CONFERÈNCIA ESTATAL SOBRE
‘LA VETERINÀRIA I EL BENESTAR
ANIMAL’
3 i 4 de novembre
El COVB va participar a la conferència dedicada a “La veterinària i benestar animal”, que
va tenir lloc a Almagro (Castella la Manxa),
els dies 3 i 4 de novembre i va estar dedicada als àmbits de la professió veterinària, el
benestar animal, la protecció animal i el maltractament animal.

En les diferents sessions previstes s’hi van exposar les experiències dels col·legis veterinaris de Barcelona, Cadis, Ciudad Real, Madrid i
Saragossa. Entre les conclusions a les que s’hi
van arribar, destaca l’afirmació que el veterinari
ha de ser la principal figura de referència en el
benestar animal, i que la seva principal missió en
aquest aspecte és assegurar i promoure la sanitat, la salut pública i el benestar de els animals.
En la conferència, organitzada pel Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya i l’Il·lustre
Col·legi Oficial de Veterinaris de Ciudad Real, es
va subratllar l’obligació del veterinari d’estar informat dels coneixements i eines d’indicadors
per avaluar el benestar dels animals, així com del
deure d’informar amb serietat i rigor a la societat
amb tots els mitjans al seu abast.
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DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA ‘COM
SERIA UN MÓN SENSE VETERINARIS’
Desembre
Amb la pregunta, “Com seria un món sense
veterinaris”, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) va realitzar una
campanya a través d’un vídeo que el COVB
va difondre a través de les xarxes socials durant els mesos de desembre de 2017 i gener
de 2018.
Amb aquesta pregunta, es volia posar en relleu
la importància de la feina dels veterinaris per a
l’atenció de les mascotes, però, també, per a la
salut de les persones i la seguretat alimentària.
A més, el vídeo pretenia promoure la reflexió
al voltant de la necessitat de la professió i fomentar el debat sobre l’atenció als animals de
companyia, la salut i la seguretat alimentària. El

vídeo comença amb l’afirmació de que és difícil
imaginar-se com seria un país sense veterinaris.
Tot seguit, presenta un experiment per veure
com reaccionaria la gent si fos veritat, amb entrevistes a diverses persones que estan al carrer
amb les seves mascotes.
El missatge del vídeo, com no podia ser d’una
altra manera, és que “No et preocupis, els veterinaris sempre seran al teu costat, i al de la teva
mascota”. Les persones entrevistades presenten
una predisposició per donar una opinió davant
una sèrie de titulars de notícies falses, pensades
pder cridar l’atenció, com ara: “Els experts pronostiquen que el 90% de les clíniques veterinàries
tancaran el 2018”, “El 50% dels aliments no tindran
garanties sanitàries”, “Els veterinaris desapareixeran el 2018”, “Salut diu que si la vostra mascota té
algun problema de salut busqueu el tractament a
Google” o “Es vendran kits a les farmàcies perquè
puguis operar tu mateixa a la teva mascota”.
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NOTÍCIES DEL COVB
El 2017 s’han publicat més de 80 notícies al web
del COVB relacionades amb l’activitat col·legial,
principalment: formació pròpia, formació externa, recordatori de normativa, avisos de salut pública, campanyes veterinàries, activitats i
avantatges per a col·legiats. Aquest és el llistat
complet de les notícies publicades.
Anunci sobre l’aprovació de l’oferta pública
d’ocupació de quatre places per a l’exercici
2016, en règim laboral
15 de gener 2017
El Consell de veterinaris recorda què fer quan
trobem un animal perdut, abandonat o assilvestrat
15 de gener 2017
Actuació col·legial en defensa de la protecció
dels animals i de la professió veterinària
15 de gener 2017
El 30 de gener, data màxima per tramitar reclamacions rebudes durant el 2016
15 de gener 2017
El COVB rep els 136 nous veterinaris col·legiats del 2016 amb l’acte de benvinguda
15 de gener 2017
La ‘Memòria del COVB’ amplia la informació
col·legial amb més apartats i noves dades
15 de gener 2017
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya participa en el saló d’infància de Barcelona
15 de gener 2017
El COVB lliura els premis del concurs Animalart en la celebració de la Festa del Patge
15 de gener 2017

L’Assemblea General del COVB aprova l’augment d’un euro mensual la quota col·legial
15 de gener 2017
L’AVHIC organitza un “Taller sobre additius en
minoristes de la carn fresca” al COVB
21 de gener 2017
AVEPA organitza una sessió dedicada a la dermatologia i la multiteràpia al COVB
1 de febrer de 2017
L’SC2 i el COVB organitzen un curs que acredita la direcció d’instal·lacions de radiodiagnòstic
1 de febrer de 2017
Per què cal esterilitzar les mascotes i quin és
el millor moment per fer-ho?
4 de febrer de 2017
Presentació de Prescrivet, la plataforma digital per a la prescripció electrònica veterinària
13 de febrer de 2017
Porcifòrum reunirà tots els professionals del
sector a Lleida els dies 9 i 10 de març
20 de febrer de 2017
L’alta a l’AIAC inclou una placa amb codi QR
per a la identificació de la mascota i el propietari
20 de febrer de 2017
Salut Pública detecta un cas de triquinosi a
Fogars de Monclús, al Vallès Oriental
20 de febrer de 2017
La Fundació Galatea ofereix un màster en
lideratge personal i ‘coaching’ per a professions sanitàries amb descompte per a veterinaris
20 de febrer de 2017
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Primers resultats de l’activació i el reforçament de les mesures per a la detecció de la
‘grip aviària’ a Catalunya
24 de febrer de 2017

La 8a Cursa Intercol·legial Sabadell Professional tindrà lloc el proper dissabte 22 d’abril
25 de març de 2017

Curs per obtenir el títol Director d’instal·lacions de raigs X
3 de març de 2017

L’Associació Catalana de Productors de Porcí
demana complicitat per millorar la qualitat
sanitària a la Conselleria d’Agricultura
3 de abril de 2017

El DARP gestionarà directament la identificació d’èquids a Catalunya a partir del 31 de
marc
18 de març de 2017

El COVB vendrà l’estoc de xips d’èquids i recollirà la documentació pendent generada pels
veterinaris autoritzats
3 de abril de 2017

El COVB col·labora amb l’Assemblea anual de
socis de PORCAT
20 de març de 2017

Ja us podeu descarregar el certificat de les
quotes per a la declaració de la renda 2016
5 de abril de 2017

La Biblioteca de Veterinària de la UAB amplia
els recursos per als veterinaris col·legiats i
informa de les novetats
25 de març de 2017

Agesvet i el COVB organitzen una jornada per
abordar la importància de l’equip auxiliar
com a energia latent del negoci
6 de abril de 2017

Model de fitxer per a la tramitació massiva de
les vacunacions per fer front malaltia d’Aujeszky
25 de març de 2017

Un centenar de persones assisteixen al curs
dedicat a la resistència als antibiòtics organitzat pel COVB a Vic
21 de abril de 2017

Retirada del producte Canarypox Autovaccine per no haver estat avaluat i autoritzat
prèviament a la comercialització
25 de març de 2017

Dia mundial de la veterinària. Els veterinaris,
una peça clau de la salut pública per fer front
a la resistència als antibiòtics
27 de abril de 2017

Retirada del medicament veterinari Vetofol
per risc imminent i greu en un defecte de qualitat en el tap de l’envàs del producte
25 de març de 2017

El COVB organitza una sessió formativa sobre
la gestió de la Declaració Veterinària Responsable (DVR) a Vic el proper 9 de maig
1 de maig de 2017

Informació per a l’actuació de veterinaris
clínics davant la incidència de la influença
aviària a Catalunya
25 de març de 2017

L’Escola Agrària de Manresa acull un curs que
habilita els veterinaris a realitzar la diagnosi
de la tuberculosi bovina
2 de maig de 2017

Els veterinaris i el sector porcí impulsen la
realització d’un curs per fer front a la resistència als antibiòtics
25 de març de 2017

El web de la Cursa Intercol·legial Sabadell Professional ofereix una completa classificació i
una galeria de fotos
6 de maig de 2017
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El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya convoca el 4t Concurs de Fotografia “La
meva mascota”
6 de maig de 2017
El COVB organitza un seminari per abordar les
tendències del model de negoci veterinari a
través dels plans de salut
6 de maig de 2017
Dos cursos de formació veterinària de Novotech amb un 10% de descompte per als
col·legiats del COVB
6 de maig de 2017
Seminari. Plans de salut i la veterinària en
el segle XXI: La transició de curar a prevenir
17 de maig de 2017
La Generalitat elabora una nota informativa
amb recomanacions sobre l’ús del formaldehid als centres sanitaris
29 de maig de 2017

El COVB acull el lliurament del primer gos
pigall ensinistrat a Catalunya
8 de juliol de 2017
La Generalitat elabora una nota informativa
amb recomanacions sobre l’ús del formaldehid als centres sanitaris
8 de juliol de 2017
El COVB convoca una reunió als agents implicats en l’elaboració d’un conveni col·lectiu
8 de juliol de 2017
El COVB redefineix la borsa de treball per
atendre les necessitats actuals dels veterinaris col·legiats
8 de juliol de 2017
El Cresa - IRTA, centre col·laborador en malalties porcines i centre de referència de l’OIE
per la pesta porcina clàssica
8 de juliol de 2017

El Cercle de Salut organitza un acte per abordar
el futur de l’Agència Europea del Medicament
6 de juny de 2017

Prescrivet, el nou sistema de recepta electrònica veterinària, oberta per als col·legiats
del COVB
8 de juliol de 2017

El COVB obre el procés d’elecció per formar
part del Comitè de Deontologia
6 de juny de 2017

El COVB celebra l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari i ordinari
8 de juliol de 2017

Assemblea General de Col·legiats pel proper
28 de juny
10 de juny de 2017

El Cercle de Salut es mou per donar suport a
l’Agència Europea del Medicament
8 de juliol de 2017

Curs d’habilitació veterinària per al desplegament del programa sanitari de les abelles
21 de juny de 2017

La Facultat de Veterinària de la UAB celebra
la graduació de la tercera promoció en veterinària
13 de juliol de 2017

Quatre solucions i algunes pautes a seguir
perquè les mascotes superin la por als petards de Sant Joan
23 de juny de 2017
El Programa Assís, per a l’atenció de la salut
dels professionals veterinaris col·legiats
6 de juliol de 2017

El Ministeri elabora un document amb instruccions sobre el passaport de mascotes
21 de juliol de 2017
Els veterinaris continuem col·laborant amb la
Generalitat per la cessió de dades de l’ANICOM
2 d’agost de 2017
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Nou reglament de la UE sobre controls oficials
2 d’agost de 2017
Noves mesures del COVB per impulsar l’accés
a un treball digne de la professió veterinària
i a noves sortides professionals
3 d’agost de 2017
Actuacions a tenir en compte davant els focus
de pesta porcina declarats a Romania
3 de setembre de 2017
Programa Assís, per a l’atenció de la salut dels
professionals veterinaris col·legiats
4 de setembre de 2017
El Consell General de Col·legis Veterinaris
d’Espanya organitza un seminari web sobre
benestar animal
4 de setembre de 2017
Prescrivet 1.2, la nova versió de la plataforma
per a la recepta electrònica veterinària
18 de setembre de 2017
El COVB i la Facultat de Veterinària informen
sobre la importància de la col·legiació als futurs graduats de la UAB
18 de setembre de 2017
El COVB participa a la Festa dels Animals de les
Festes de la Mercè 2017 amb activitats pròpies
19 de setembre de 2017
Participa a la trobada col·legial organitzada a
Manresa per la diada de Sant Francesc d’Assís
22 de setembre de 2017
El COVB participa a la conferència estatal dedicada a ‘La veterinària i el benestar animal’
27 de setembre de 2017
El COVB ofereix un webseminar dedicat a la
úlcera còrnia en el gos, gratuït per als col·legiats
21 de setembre de 2017

La importància de vacunar les mascotes amb
motiu del Dia Mundial de la Ràbia
27 de setembre de 2017
El 1r Congrés de Medicina Veterinària Lliure
tindrà lloc a la UAB els dies 7 i 8 d’octubre
3 d’octubre de 2017
Un centenar de veterinaris col·legiats participen al ‘webseminar’ dedicat al benestar
animal organitzat per Colvet
3 d’octubre de 2017
Comunicat del CCVC, d’adhesió a la Taula per
la Democràcia
2 d’octubre de 2017
La Loteria de Nadal del COVB ja està a la venda
3 d’octubre de 2017
Curs per obtenir el títol Director d’instal·lacios de raigs X
11 d’octubre de 2017
Seminari. Plans de salut equins: una oportunitat per fer créixer els ingressos
11 d’octubre de 2017
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya resol el IV Concurs de Fotografia 2017
19 d’octubre de 2017
Els veterinaris de Catalunya poden visitar
l’exposició ‘Animals sagrats de l’Antic Egipte’
amb descompte 2x1
30 d’octubre de 2017
El COVB convoca Animalart 2017, el Concurs
de dibuix i fotografia que relaciona el món
animal i la professió veterinària
14 de novembre de 2017
Reunió informativa per a la preparació d’oposicions al Cos Nacional Veterinari
15 de novembre de 2017
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El COVB participa a la conferència estatal dedicada a ‘La veterinària i el benestar animal’
18 de novembre de 2017
Uns 200 col·legiats del COVB participen en el
webseminar dedicat a l’úlcera còrnia en el gos
18 de novembre de 2017
Informació sobre la recirculació del serotip 4
de la llengua blava a Huelva, Andalusia
18 de novembre de 2017
El futur de les pensions i la proposta de Banc
Sabadell per als col·legiats del COVB
18 de novembre de 2017
El COVB celebra la diada de Sant Francesc
d’Assís amb una trobada a Manresa i un homenatge als col·legiats veterans a Barcelona
18 de novembre de 2017
El COVB acull el lliurament dels premis del
IV Concurs de Fotografia ‘la meva mascota’
18 de novembre de 2017
Inscripcions obertes a les XIX Jornades de Porcí de la UAB i la AVPC tindran lloc a la Facultat
de Veterinària a finals de gener
22 de novembre de 2017
Asoprovac Catalunya organitza una jornada
tècnica del boví de carn dedicada a l’exportació
22 de novembre de 2017

El COVB ofereix un seminari web sobre el
monitor d’ECG al quiròfan, gratuït per als
col·legiats
7 de desembre de 2017
El Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya informa de les pautes per actualitzar les llistes de pèrits
30 de desembre de 2017
La Fundació Galatea realitza un estudi sobre
les condicions de salut i laborals dels col·lectius sanitaris
30 de desembre de 2017
Salut Pública detecta un cas de triquinosi al
municipi de Mataró, al Maresme
30 de desembre de 2017
Inscripcions obertes a les XIX Jornades de Porcí de la UAB i la AVPC tindran lloc a la Facultat
de Veterinària a finals de gener
30 de desembre de 2017
Un nou reglament europeu modifica les normes de comercialització dels ous de gallines
de corral
30 de desembre de 2017
Comença el curs al COVB per a la preparació
d’oposicions al Cos Nacional Veterinari
30 de desembre de 2017

Els col·legiats del COVB tenen descompte al
Cicle de Música Clàssica del Palau de la Música
23 de novembre de 2017

El grup musical Lali BeGood actuarà en la
celebració de la Festa del Patge del COVB el
dijous 4 de gener
30 de desembre de 2017

Convocada l’Assemblea General de Col·legiats
pel proper dimarts 19 de desembre del 2017
4 de desembre de 2017

Els principals reptes de la professió veterinària per al 2018
30 de desembre de 2017

Conferència sobre la percepció i la realitat
dels riscos de seguretat alimentària, al COVB
5 de desembre de 2017

Com seria un món sense veterinaris?
30 de desembre de 2017
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