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PRESENTACIÓ

1.1 PRESENTACIÓ DEL CONSELL
El Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya és una corporació 
de dret públic, amb plena capacitat i amb personalitat jurídica 
pròpia, que constitueix l’òrgan representatiu i executiu superior 
dels quatre Col.legis Oficials de Veterinaris de Catalunya: 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

El seu àmbit d’actuació comprèn tot el territori de Catalunya. 
Actualment, té la seu a Barcelona. El màxim òrgan de decisió  
és el Ple, que està format per tres membres de cada Col.legi,  
un dels quals exerceix la presidència. 

1
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1 .2 COMPOSICIÓ DEL PLE

Josep Llupià Mas
Vocal per Barcelona

Margarita 
Zurutuzar Urquía
Vocal per Girona

Rafael Mendieta Fiter
Vocal per Girona

Miquel Molins Elizalde
Vocal per Lleida

Misericordia 
Escoda Mestre

Vocal per Tarragona

Verónica 
Araunabeña Cobo

Vocal per Tarragona

Bernat Serdà Bertran
Vicepresident

Carme López Burillo
Secretària

Joan Prous Lloses
Tresorer

Maria Pifarré Valero
Vocal per Barcelona

PRESENTACIÓ

Dolors Corredera Alcover
Vocal per Lleida
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1 .3 ORGANITZACIÓ DEL CONSELL
El Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya compta amb els següents òrgans de Govern:

PLE

El Ple és l’òrgan sobirà del Consell. Està format 
per dotze membres, tres per cadascun dels 
quatre col.legis oficials de veterinaris de 
Catalunya, encarregats de designar els seus 
representants. Entre els seus membres,  
el Ple escull el President, el vicepresident,  
Ωel tresorer i el secretari.

Tots els col.legis de veterinaris de Catalunya 
integren el Ple, òrgan sobirà del Consell. El Ple es 
compon de dotze membres que seran designats 
pels col.legis professionals, a raó de tres 
membres per cada col.legi professional; entre  
els seus membres es designarà el President,  
el vicepresident, el tresorer i el secretari.

COMISSIÓ PERMANENT

La Comissió Permanent és l’òrgan col.legiat de 
direcció i administració del Consell de Col.legis. 
Està integrat pels quatre presidents dels col.legis 
de veterinaris de Catalunya i també pel president, 
el secretari i el tresorer del Consell.

El president del Consell de Col.legis de 
Veterinaris de Catalunya i de tots els òrgans  
col.legiats previstos a l’Article 5 és elegit  
pel Ple entre els seus membres.

FUNCIONAMENT DEL CCVC

El Ple del Consell es reuneix en sessions ordinàries i extraordinàries. Les sessions ordinàries s’han de 
celebrar quatre vegades a l’any, com a mínim. El Ple del Consell pot convocar sessions extraordinàries  
en qualsevol moment. Així mateix, el Ple ha de convocar una sessió extraordinària quan ho sol.liciti 
almenys una quarta part dels seus membres o bé quan el president ho consideri convenient.

La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat del govern i l’administració del Consell de Col.legis  
i ha d’executar els acords del Ple i tenir cura del bon funcionament d’aquest. Es reuneix una vegada  
cada dos mesos, com a mínim, i pot, en cas d’urgència, acordar el que cregui convenient per al bon 
govern del col.lectiu professional, amb l’obligació de rendir comptes al Ple dels acords en la primera 
sessió en què aquest es reuneixi.

PRESENTACIÓ
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1.4  OBJECTIUS, FINALITATS, FUNCIONS  
 I DESTINATARIS DEL CONSELL

OBJECTIUS

Donar un servei tant a veterinaris com a particulars 
i institucions que necessitin informació sobre les 
activitats pròpies de la nostra professió, que són 
molt diverses i s’entronquen en facetes com 
l’alimentació, la producció i el benestar animal, 
la producció d’aliments saludables, la prevenció 
de malalties humanes causades pels aliments  
o els productes alimentaris i la medicina 
aplicada als nostres animals.

FINALITATS

•  Promoure i participar en la formació 
continuada que els col.legis veterinaris de 
Catalunya ofereixen als seus col.legiats per 
elevar el nivell científic.

•  Informar sobre els projectes de disposicions 
generals que afectin l’exercici de la professió 
veterinària. Procurar elevar el prestigi de la 
professió mitjançant tota mena d’actuacions 
davant les Administracions Públiques i les 
entitats provades procurant la presència  
en els mitjans de comunicació.

FUNCIONS

• Coordinar els col.legis que l’integren i 
representar la professió en l’àmbit territorial, 
sens perjudici de la competència pròpia  
de cada Col.legi.

•  Recollir i elaborar les normes deontològiques 
comunes a la professió i vetllar pel seu 
compliment.

• Informar amb caràcter previ dels projectes de 
Llei i de les disposicions generals que presenti 
la Generalitat en les matèries que l’afectin.

• Ordenar, dins el marc que estableixin les lleis, 
l’exercici de la professió, vetllant perquè 
s’adeqüi als interessos de la societat i al 
prestigi de la professió.

• Mantenir els contactes oportuns amb les altres 
organitzacions d’àmbit estatal o internacional 
relacionades amb la professió veterinària.

• Gestionar l’Arxiu d’Identificació d’Animals de 
Companyia (AIAC). Aquest servei permet als 
propietaris localitzar els animals de companyia 
perduts i abandonats.

•  Elaborar els documents oficials i no oficials  
de caràcter comú.

• Fomentar i realitzar cursos de formació  
i reciclatge professional.

DESTINATARIS

Professionals de veterinària, públic en general, entitats i institucions.

PRESENTACIÓ
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1 .5 ORIGEN I PROJECCIÓ DEL CONSELL
El Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) es va fundar l’any 1985. 
Un dels principals serveis que ofereix és l’Arxiu d’Identificació d’Animals  
de Companyia (AIAC).

PRESENTACIÓ

ARXIU D’IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA (AIAC)

Creat i gestionat pel Consell, és un servei que presta la professió veterinària 
als propietaris dels animals de companyia i a la societat amb l’objectiu de 
fomentar la tinença responsable d’animals. Dotat dels recursos tècnics i 
humans necessaris, l’AIAC és una base de dades informatitzada on es 
registren els animals de companyia prèviament identificats i les  
dades dels seus posseïdors.

La seva finalitat és facilitar la localització de gossos, 
gats, fures i altres animals domèstics perduts, 
robats o extraviats, degudament identificats 
mitjançant la implantació d’un microxip 
(normalitzat amb els estàndards ISO 11784  
i 11785) a càrrec de veterinaris col.legiats  
a qualsevol dels quatre col.legis  
de veterinaris catalans.

L’AIAC, a l’igual de la majoria d’arxius 
d’identificació espanyols, està 
integrat a la Xarxa Espanyola 
d’Identificació d’Animals de 
Companyia (REIAC), i a Petmaxx,  
la plataforma internacional  
per a la recuperació d’animals  
de companyia.

MEMÒRIA 
D’ACTIVITATS 

2017
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1.6 RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS  
 I INSTITUCIONS
El Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya col.labora amb diverses institucions de diferents 
àmbits i organismes per a l’exercici de les seves competències, com ho són: l’Acadèmia de Ciències 
Veterinàries de Catalunya (ACVC), l’Associació de Veterinaris Higienistes de Catalunya (AVHIC), 
l’Associació Catalana d’Història de la Veterinària (ACHV), el Consell General de Col.legis Veterinaris 
d’Espanya, la Generalitat de Catalunya i l’Associació Intercol.legial de Col.legis Professionals  
de Catalunya - La Intercol.legial.

ACADÈMIA DE CIÈNCIES 
VETERINÀRIES DE 
CATALUNYA

L’Acadèmia de Ciències 
Veterinàries de Catalunya 
(ACVC) és un organisme 
consultiu de caràcter científic 
i tècnic. Fomenta l’estudi,  
la investigació i el 
desenvolupament de les 
ciències veterinàries a 
Catalunya. Promou relacions 
científiques i culturals amb 
altres organismes, tant 
estatals com estrangers.

ASSOCIACIÓ DE VETERINARIS 
HIGIENISTES DE CATALUNYA

L’Associació de Veterinaris 
Higienistes de Catalunya 
(AVHIC) promou la millora dels 
coneixements tècnics i 
científics i afavoreix 
l’intercanvi d’opinions i 
experiències entre els seus 
membres i les relacions entre 
els professionals del sector i 
la societat en general. Així 
mateix, aglutina els tècnics 
especialitzats en els àmbits 
de la higiene i la tecnologia 
alimentàries, la salut pública  
i el medi ambient.

ASSOCIACIÓ CATALANA 
D’HISTÒRIA DE LA 
VETERINÀRIA

L’Associació Catalana 
d’Història de la Veterinària 
(ACHV) és una entitat que té 
com a objectiu la promoció, 
l’estudi i la investigació de la 
història veterinària i les 
ciències afins, com ara 
l’agricultura, l’alimentació i  
la biomedicina en general.

PRESENTACIÓ
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CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS VETERINARIOS 
DE ESPAÑA

El Consell de Col.legis de 
Veterinaris de Catalunya 
manté contacte i col.labora 
amb el Consell General de  
Col.legis Veterinaris 
d’Espanya, i té la intervenció 
que la legislació estatal li 
assigni. També subscriu els 
acords i els convenis que 
totes dues institucions 
decideixen lliurement, així 
com ho fa amb altres 
associacions o entitats 
relacionades amb la 
veterinària en l’àmbit  
estatal o estranger.

GENERALITAT DE CATALUNYA

El Consell de Col.legis de 
Veterinaris de Catalunya es 
relaciona amb la Generalitat de 
Catalunya en tots aquells 
aspectes institucionals i 
corporatius previstos en la Llei 
de col.legis professionals i els 
seus Estatuts, mitjançant el 
Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya.

A més, el Consell manté una 
relació directa i es coordina 
amb els departaments 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació; de Salut; 
i de Territori i Sostenibilitat.

ASSOCIACIÓ  
INTERCOL.LEGIAL DE  
COL.LEGIS PROFESSIONALS 
DE CATALUNYA  
- LA INTERCOL.LEGIAL

Constituïda com a associació 
el 28 d’abril de 2011, la 
Intercol.legial de Col.legis 
Professionals de Catalunya 
representa més de 100 
corporacions professionals  
de Catalunya, amb més de 
200.000 col.legiats i  
col.legiades de tots els 
sectors professionals.

PRESENTACIÓ
RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS
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ACTIVITAT DE L’AIAC 
Durant el 2018, el Consell de Col.legis de Veterinaris de Catalunya 
(CCVC) va portar a terme un seguit d’activitats relacionades amb 
l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC).

• Registre de xips a l’AIAC

•  Identificació electrònica

•  Localitzacions i pèrdues d’animals identificats

•  Gestió i tramitació de documentació

•  Atenció telefònica

•  Convenis amb ajuntaments i entitats protectores

•  Placa amb codi QR

2
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2.1 REGISTRE DE XIPS A L’AIAC
El 31 de desembre de 2018, l’AIAC tenia registrats 1.327.702 animals  
(sense comptar les baixes). En els darrers deu anys, hi va haver 875.348 altes.

ACTIVITAT DE L’AIAC 

Total Evolució de la identificació d’animals  
de companyia (altes): Identificacions al llarg del 2018 (per mesos):

Total 875.348

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Any Animals registrats

94.719

94.712

95.461

93.032

91.334

82.671

81.647

84.194

81.502

76.076

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Mes

Total

Animals registrats

94.719

9.584

7.896

8.274

7.531

8.367

7.538

7.974

6.673

7.581

8.734

7.777

6.790
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En comparació amb la identificació en paper, 
té els següents avantatges:

•  El propietari rep a l’acte un SMS que li confirma 
la inscripció en el registre de l’AIAC.

•  El propietari rep la carta que acredita la 
inscripció més de pressa que abans.

•  El veterinari valida les dades.

•  És més fàcil localitzar el propietari en 
cas que algú trobi l’animal perdut.

•  Agilitza altres tràmits, com ara el canvi  
de propietari o posseïdor, la modificació de 
dades, la baixa o el registre del passaport.

•  El veterinari té la certesa que el xip 
està registrat correctament.

El 2018, els veterinaris van realitzar 59.669 
identificacions electròniques, un 67,04%  
del total d’identificacions (la resta es van fer  
en paper). Respecte de 2017, va suposar  
un augment del 6,90%.

2.2 IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
La Identificació Electrònica és un sistema de registre  
immediat del microxip en el moment de la implantació  
per part del veterinari.

ACTIVITAT DE L’AIAC 

Identificacions electròniques  
al llarg del 2018 (per mesos):

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Mes

Total

Animals registrats

59.669

5.168

4.718

5.333

4.977

5.047

4.741

5.184

4.704

4.802

5.216

4.931

4.848
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2.3 LOCALITZACIONS I PÈRDUES  
 D’ANIMALS IDENTIFICATS

Localitzacions d’animals identificats perduts  
l’any 2018 (per mesos):

L’AIAC contribueix a trobar,  
entre 4.000 i 6.000 animals a l’any:

ACTIVITAT DE L’AIAC 

LOCALITZACIONS

Les Localitzacions són les comunicacions que 
rep l’AIAC de persones que s’han trobat animals 
identificats amb microxip. Quan es produeix una 
localització, l’AIAC contacta de forma immediata 
amb el propietari de l’animal, per avisar-lo. Així 
mateix, fa un seguiment de la gestió d’aquests 
avisos, per saber quants animals han estat 
recuperats pels seus propietaris.

El percentatge de recuperació d’animals 
perduts creix any rere any: el 2018 va ser 
de 85,84%, un 7,99% més que el 2017.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Any Localitzacions
Animals  

recuperats
Percentatge  

de recuperació

4.110

4.392

4.407

4.856

5.390

5.284

5.129

5.634

5.482

5.738

85,84%

77,85%

74,38%

70,84%

65,01%

64,76%

61,61%

61,13%

65,27%

64,64%

50.422 34.482 68,39%Totals

3.528

3.419

3.278

3.440

3.504

3.422

3.160

3.444

3.578

3.709

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Mes Localitzacions

362

283

328

321

348

426

349

347

338

362

341

305

Animals 
recuperats

307

244

280

276

300

375

286

300

281

318

296

265

Totals 4.110 3.528
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PÈRDUES

Les Pèrdues són les comunicacions que rep l’AIAC de persones que han 
perdut animals identificats amb microxip. L’AIAC fa un seguiment d’aquests 
avisos, per saber quants animals han estat recuperats pels seus propietaris.

ACTIVITAT DE L’AIAC 
LOCALITZACIONS I PÈRDUES D’ANIMALS IDENTIFICATS

Pèrdues d’animals identificats  
l’any 2018 (per mesos): L’any 2018, el percentatge de recuperació 

d’animals perduts va ser del 69,41%, un 1,78% 
més que el 2017. En els darrers deu anys l’AIAC ha 
atès més de 25.000 comunicacions de pèrdua.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Any

Total

Pèrdues

25.144

2.184

2.014

2.151

2.322

2.433

2.588

2.627

2.889

2.920

3.016

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Mes

Total

Pèrdues

1.516

182

159

171

171

174

237

203

223

162

193

157

152

118

106

131

117

121

163

144

169

113

129

99

106

Animals 
recuperats

2.184
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• Canvi de propietari/posseïdor.

• Canvi de domicili i modificació de dades de contacte.

• Baixa de microxips.

• Passaport d’animals de companyia.

• Inscripció en l’AIAC de microxips registrats en altres 
comunitats autònomes de la REIAC (Xarxa Espanyola 
d’Identificació d’Animals de Companyia).

2.4 GESTIÓ I TRAMITACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Els processos de gestió i tramitació de documents són fonamentals per poder disposar  
d’una base de dades actualitzada amb informació fiable. L’AIAC porta a terme les accions  
següents relacionades amb els animals identificats i registrats.

ACTIVITAT DE L’AIAC 

L’any 2018, l’AIAC va gestionar 59.577 documents 
d’identificació d’animals de companyia.

Gestions

Total 59.577

11.637

2.873

28.044

11.426

5.597

Canvi de propietari/posseïdor

Canvi	de	domicili	i	modificació	de	dades

Baixa de microxips

Passaport d’animals de companyia

Inscripció de microxips de la REIAC
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ACTIVITAT DE L’AIAC 

El 2018, l’AIAC va atendre 46.552 trucades; la mitjana diària  
va ser de 127,54, una xifra molt semblant a la del 2017.

2.5 ATENCIÓ TELEFÒNICA
L’AIAC disposa de dos números de telèfon d’atenció:  
934 189 294 i 902 170 401 (aquest darrer ofereix un servei  
d’atenció cada dia de l’any, durant les 24 hores del dia).

El Servei d’Atenció Telefònica de l’AIAC es realitza a partir dels següents objectius:

• Donar informació general sobre el servei d’identificació amb microxip.

• Recollir els avisos de localització i de pèrdua d’animals identificats  
amb microxip i iniciar, de forma immediata, les accions perquè  
el propietari recuperi la seva mascota.

• Informar sobre la tramitació de les gestions relacionades amb  
la identificació (canvis de propietari, modificacions de dades,  
baixa de microxip, etc.).

Total

11.302

11.889

12.403

10.958

46.552

1r

2n 

3r 

4t 

Trimestre 934 189 294

9.264

9.345

9.612

8.796

902 170 401

2.038

2.544

2.791

2.162

Total
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2.6 CONVENIS AMB AJUNTAMENTS  
 I AMB ENTITATS PROTECTORES
CONVENIS AMB AJUNTAMENTS

Actualment, el Consell de Col.legis Veterinaris 
de Catalunya té convenis amb 141 ajuntaments 
catalans. Gràcies a aquests acords, els 
ajuntaments gaudeixen d’accés directe a la  
base de dades de l’AIAC. Aquesta circumstància 
agilita la localització dels propietaris dels 
animals de companyia identificats en cas  
que aquests es perdin.

Destaquen els convenis signats amb Barcelona, 
Lleida i Girona, així com amb l’Hospitalet de 
Llobregat, Sabadell, Sant Adrià del Besòs, Reus, 
Terrassa, Castelldefels, El Prat de Llobregat, 
Mataró, Mollet del Vallès, Manresa, Sant Cugat del 
Vallès, entre d’altres. Els convenis s’estableixen 
en funció el nombre d’habitants del municipi.

Nombre de convenis segons el nombre 
d’habitants dels municipis:

El Consell també té convenis per a la gestió dels 
censos municipals amb alguns ajuntaments. 
Gràcies a aquests convenis es notifiquen les altes 
d’animals, fet que permet gestionar d’una forma 
més eficient els censos municipals d’animals de 
companyia. En l'actualitat, hi ha 43 convenis 
d’aquest tipus vigents, 20 més que l’any 2017.

CONVENIS AMB ENTITATS PROTECTORES

El Consell també té signats set convenis amb entitats protectores 
d’animals, amb l’objectiu de fomentar la identificació i la tinença 
responsable d’animals de companyia. Durant l’any 2018,  
es van registrar 3.145 microxips d’entitats protectores.

ACTIVITAT DE L’AIAC 

Població Convenis

141

29

95

16

1

Fins a 5.000 habitants

De 5.001 a 50.000 habitants

De 50.001 a 500.000 habitants

De més de 500.001 habitants

Total



19

2.7 PLAQUES AMB CODI QR
L’alta a l’AIAC permet obtenir una placa amb un codi QR per al collar de la mascota des de juliol de 2016. 
Aquesta placa està pensada per agilitar la identificació de la mascota i el contacte amb el propietari  
en cas de pèrdua, ja que dona accés al nom de l’animal i a les dades de contacte del propietari. 

ACTIVITAT DE L’AIAC 

Amb aquesta iniciativa, el Consell posa de manifest la voluntat de millorar 
l’atenció als propietaris d’animals de companyia i ampliar els serveis 
veterinaris que els hi ofereixen. Des del mes de juny de 2018, el penjoll amb 
codi QR s'envia activat, juntament amb la carta i la targeta de comunicació 
de la inscripció a l'AIAC. D'aquesta manera, la identificació i la localització  
en cas de pèrdua es fa efectiva des del primer moment.

Durant el 2018 es van distribuir 105.991 plaques amb codi QR. 

Propietari: <<Propietari>> 
Adreça postal: <<Domicili>> - <<CP>> - <<Poblacio>> - <<Provincia>>
Adreça electrònica: <<Email>>

NIF: <<NIF>>
Telèfons: <<Telefon 1>> - <<Telefon 2>> - 
<<Telefon 3>> - <<Telefon 4>>

Nom: <<Nom Animal>>
Raça: <<Raca>>
Sexe: <<Sexe>>

Codi microxip: <<MicroXip>>
Data naixement: <<Data Naixement>>
Data identificació: <<Data Identificacio>>

DADES REGISTRADES A L’AIAC

<<Propietari>>

<<Domicili>>

<<CP>> - <<Poblacio>> - <<Provincia>>

<<MicroXip>>

Barcelona, <<fecha>>
Senyor,
Senyora, 
Li comuniquem que a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) consten registrades les dades que s’indiquen a 
continuació, que ens han estat facilitades pel seu veterinari: 

Així mateix, li enviem la targeta AIAC amb les dades corresponents al registre esmentat.

Si observa qualsevol error en les dades indicades o si ha de comunicar qualsevol canvi de domicili, de telèfons o la baixa de l’animal, 
haurà de notificar-ho enviant-nos per correu postal el DOCUMENT DE MODIFICACIÓ DE DADES degudament emplenat i signat. 
Aquest document el trobarà a www.veterinaris.cat o a qualsevol clínica veterinària.

Li recordem que per garantir un servei eficaç durant tota la vida de l’animal, és imprescindible que qualsevol modificació de la propietat 
se’ns comuniqui enviant-nos el DOCUMENT DE CANVI DE PROPIETARI/POSSEÏDOR, que s’ha de tramitar per un veterinari 
col·legiat i que estarà degudament emplenat i signat per ambdós propietaris i pel veterinari.

A més de la targeta AIAC, aquest enviament inclou un penjoll amb un codi QR activat per poder-lo col·locar en el collaret de 
la seva mascota perquè, si s'extravia, la persona que la trobi, mitjançant la lectura del codi QR, pugui accedir a les seves dades de 
contacte a l'AIAC i trobar-la més ràpidament.

Finalment, l'informem que, conforme al que s'estableix en l'article 14.3 de la Llei Catalana de Protecció d'Animals, disposa de 
tres mesos des del naixement de l'animal o de trenta dies des de la seva adquisició, o del canvi de residència, o de la mort de 
l'animal o de la modificació d'altres dades incloses en el cens, per comunicar-ho al cens municipal de l'Ajuntament on resideix o 
al Registre General d'Animals de Companyia (ANICOM) si viu a Catalunya amb el seu animal.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Cordialment.

Què cal fer en cas de pèrdua o sostracció del seu animal

S’extravia l’animal

El propietari 
informa el seu 
veterinari  
o directament 
l’AIAC.

TELÈFONS

902 170 401
93 418 92 94 El ciutadà n’informa 

el propietari i pot 
recuperar l’animal.

DOBLE COBERTURA veterinaris (xip) ciutadans (QR)

VETERINARI

CIUTADÀ

El veterinari que 
localitza l’animal  
gràcies al lector del  
xip, pot informar l’AIAC.

Gràcies al codi QR actiu 
del penjoll de l’animal 
només amb un mòbil es 
poden saber les dades que 
interessin de l’animal. 

CIUTADÀ

1 2 3 4
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ACTIVITATS DEL CONSELL

3.1 ORGANITZADES PEL CONSELL

• Campanya de conscienciació “Estimar-lo és cuidar-lo“

• Concurs de fotografia “La meva mascota“ 

3.2 REALITZADES EN COL.LABORACIÓ  
AMB ALTRES ORGANITZACIONS

• Col.legis i casals, a Girona, Salt, Tarragona i Lleida

• Porciforum 2018 a Lleida, del 28 de febrer al 2 de març

• Bestial 2018, a Reus, els dies 17 i 18 de març,  
i Passejada Cívica de Reus

• Acte de la Veterinària Catalana amb motiu de Congrés 
Mundial de Veterinària, a Barcelona, el 5 de maig

• World Veterinary Association Congress, a Barcelona,  
del 6 al 8 de maig

• I Jornada Veterinaris i Salut Pública “Gats Ferals i Colònies 
Urbanes, un repte per la professió“, a Barcelona, el 7 de juny

• Festa de l’Animal, a Vilanova i la Geltrú, el 21 d’octubre

• X Congrés de l’AVEEC, Associació de Veterinaris Especialistes  
en Èquids de Catalunya, a Sant Cugat del Vallès,  
els dies 26 i 27 d’octubre

• Fira de Mostres de Girona, del 27 d'octubre a l’1 de novembre

• Jornada tècnica: Sabem reconèixer la Pesta Porcina 
Africana i la Pesta Clàssica? Lleida, el 6 de novembre

• Festa +Que Mascotes, a Viladecans, l’1 de desembre

• Parc Infantil Nadal, a Reus, Tarragona i Barcelona,  
del 27 desembre al 4 gener

3
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3.1 ORGANITZADES PEL CONSELL

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ 
“ESTIMAR-LO ÉS CUIDAR-LO“ 

ACTIVITATS DEL CONSELL

El Consell del Col.legi de Veterinaris de Catalunya (CCVC)  
va donar continuïtat a la campanya de conscienciació de tinença 
responsable d'animals arreu del territori. Com en les edicions 
anteriors, la campanya es va adreçar tant als nens que van 
participar en les activitats i en els tallers com als adults  
que els acompanyaven.

El principal objectiu va ser informar i conscienciar 
sobre la importància del paper dels veterinaris a la 
societat, les responsabilitats dels propietaris i les 
necessitats de benestar dels animals. Així mateix, 
els objectius secundaris van ser els següents: 

• Informar de la necessitat d’identificar 
les mascotes amb microxip (també els 
gats, les fures i els animals exòtics).

• Promoure el benestar dels animals mitjançant 
visites periòdiques al veterinari.

• Fomentar l’adopció.

• Evitar abandonaments.

• Recomanar una elecció adequada d’una mascota.

• Promoure l’esterilització.

• Impulsar el civisme dels propietaris 
en els espais públics (censar, portar 
corretja, recollir els excrements, etc.).

• Augmentar el coneixement de la població 
del comportament dels gossos i dels gats.
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ACTIVITATS DEL CONSELL
ORGANITZADES PEL CONSELL. CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ “ESTIMAR-LO ÉS CUIDAR-LO“ 

FIRES:

•	Parc	Infantil	Nadal	(Reus,	
Tarragona i Barcelona, del 
27 desembre al 4 gener)

• Bestial (Reus, 17 i 18 març)

• Fira de Mostres de Girona (del 
27 octubre a l’1 de novembre)

PASSEJADES:

•	Bestial	(Reus,	febrer)

ALTRES:

• Festa de l’Animal (Vilanova 
i la Geltrú, 21 d’octubre)

• Festa +Que Mascotes 
(Viladecans, 1 de desembre)

• Sant Jordi, Contes (abril)

COL.LEGIS I CASALS:

•	Girona	(de	febrer	a	juliol)

• Salt (novembre)

• Tarragona (al llarg de l’any)

• Lleida (al llarg de l’any) 

CALENDARI DE LA CAMPANYA



23

CONCURS DE FOTOGRAFIA 
“LA MEVA MASCOTA“
El Consell va convocar la cinquena edició del concurs de fotografia  
“La meva mascota“ el 2018. Hi van participar més de 500 persones.  
El lliurament de premis va tenir lloc al Col.legi Oficial de Veterinaris de 
Barcelona el 24 d’octubre. Les fotos premiades han format part del 
calendari anual que el Consell ha editat el 2019.

L’acte va ser l’inici de l’exposició itinerant que, com cada any, va recórrer 
algunes ciutats de Catalunya amb una selecció de les imatges  
presentades al certamen: 

• Tarragona: Mercat Central de Tarragona (del 5 al 30 de novembre de 2018).

• Barcelona: Biblioteca Jaume Fuster (del 10 de desembre de 2018  
al 10 de gener de 2019).

• Durant el 2019 també es va instal.lar a Lleida i a Girona.

ACTIVITATS DEL CONSELL
ORGANITZADES PEL CONSELL
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Foto guanyadora “la més original“
Autor: Miguel Ángel Cuevas

Accèssit a la categorial “original“
Autora: Beatrice Askanazy

Accèssit a la categoria 
“original“
Autor: Óscar Lopera

ACTIVITATS DEL CONSELL
ORGANITZADES PEL CONSELL. CONCURS DE FOTOGRAFIA “LA MEVA MASCOTA“
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Foto guanyadora “la més bonica“
Autora: Noemi Prous

Accèssit a la  
categoria “bonica“
Autora: Gisela Abalos

Accèssit a la categoria “bonica“
Autora: Carla Camps

ACTIVITATS DEL CONSELL
ORGANITZADES PEL CONSELL. CONCURS DE FOTOGRAFIA “LA MEVA MASCOTA“



26

3.2 REALITZADES EN COL.LABORACIÓ  
 AMB ALTRES ORGANITZACIONS 

COL.LEGIS I CASALS

ACTIVITATS DEL CONSELL

 A GIRONA, DEL FEBRER AL JULIOL

Es van realitzar 50 tallers en centres educatius.  
En ells, un veterinari impartia una xerrada a 
l’aula, acompanyat de gossos ensinistrats.  
Els continguts del taller ajuden a comprendre 
quin és el paper del veterinari i a prendre 
consciència que els gossos són éssers vius que 
han de ser respectats i incorporats a la vida de la 
ciutat de forma responsable. L'activitat tenia 
una durada aproximada d'una hora. Estava 
dirigida als alumnes d'Educació Primària i 
Secundària, tot i que també es van visitar dues 
escoles d’Educació Especial, per a les quals  
es va adaptar els continguts.

A TARRAGONA, AL LLARG DE L’ANY

Algunes escoles de Reus i Tarragona es van 
interessar pel programa escolar. Per les 
valoracions rebudes, pensem que els programes 
escolars tenen un gran potencial i una àmplia 
rebuda ja que la disponibilitat de diferents 
temaris permet que amb els fonaments de la 
campanya com a eix transversal qualsevol  
nivell pot gaudir de l’experiència de tenir un 
veterinari amb un gos de visita a l’escola  
amb temaris adaptats.

A SALT, AL NOVEMBRE

Al novembre es van realitzar 9 tallers, en els 
centres educatius de Salt que ho van sol.licitar. 
L'Ajuntament va oferir l’activitat als alumnes  
de 3r de Primària.
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PORCIFORUM 2018
Lleida, del 28 de febrer al 2 de març

La darrera edició de la fira Porciforum,  
celebrada entre finals de febrer i principis de 
març, va reunir professionals i tècnics del 
sector porcí  —tant productors com veterinaris— 
al Palau de Congressos de la Llotja a Lleida.  
Un any més, el Consell va participar en  
aquesta cita ineludible del sector.

ACTIVITATS DEL CONSELL
REALITZADES EN COL.LABORACIÓ AMB ALTRES ORGANITZACIONS 

El primer dia es va dedicar exclusivament a la 
realització d’un taller sobre Control Ambiental  
i Alimentació en la Gestació. L’endemà, en la 
primera jornada de ponències, el programa va 
abordar temes relacionats amb la salut porcina, 
com ara la immunologia i la síndrome 
reproductiva i respiratòria porcina (PRRS),  
el debilitament dels porcs i les amenaces 
sanitàries a les quals fa front el sector. També  
hi va haver una taula rodona sobre la gestió de 
costos de la producció porcina. El segon i últim 
dia, s’hi van tractar temes relacionats amb la 
maternitat i els garrins, el benestar animal  
com a eina per augmentar la productivitat  
i la climatització en granges.
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BESTIAL 2018
Reus, 17 i 18 de març

La setena edició del saló de la mascota de Reus, Bestial 2018, va tenir lloc 
els dies 17 i 18 de març. Aquesta cita és una de les més consolidades del 
calendari de la Fira de Reus. Cada any rep la visita de milers de persones 
amb les seves mascotes. 

La fira Bestial de Reus és una trobada sectorial per a professionals i amants  
de les mascotes en la qual, a més de l’oferta comercial, s’organitzen activitats,  
com ara desfilades i proves d’agilitat i concursos de bellesa per als animals.

ACTIVITATS DEL CONSELL
REALITZADES EN COL.LABORACIÓ AMB ALTRES ORGANITZACIONS 

PASSEJADA CÍVICA (REUS, MARÇ)

La passejada cívica de la fira Bestial de  
Reus complementa el programa d’activitats 
d’aquesta cita. Es programa uns dies abans 
de l’inici i consisteix en una passejada 
multitudinària de gossos per la ciutat  
de Reus. La trobada mobilitza molts 
propietaris de gossos i permet gaudir  
d’un matí social i cívic.
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WORLD VETERINARY ASSOCIATION CONGRESS,  
WVAC 2018
Barcelona, del 6 al 8 de maig

Barcelona va acollir a principis de maig i per primera vegada, el World Veterinary Association Congress, 
al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). Veterinaris dels cinc continents van acudir 
a la capital catalana per intercanviar experiències i estrènyer llaços. Aquesta edició va posar l’accent  
en la reivindicació del paper dels veterinaris en la salut global. 

ACTIVITATS DEL CONSELL
REALITZADES EN COL.LABORACIÓ AMB ALTRES ORGANITZACIONS 

Aquesta és la cita mundial més important  
de la professió veterinària, organitzada per 
l'Associació Mundial Veterinària (WVA) amb la  
col.laboració de l'Organització Col.legial 
Veterinària d'Espanya (OCV). El lema d’aquesta 
edició, la número 34, va ser “Cuidar dels animals 
= Cuidar del planeta“. La WVA engloba gairebé  
un centenar d'organitzacions veterinàries que 
representen a més de mig milió de veterinaris  
de tot el món i l’OCV reuneix i representa als  
col.legis veterinaris de l’Estat espanyol. 

Durant el WVAC 2018 també va tenir lloc a 
Barcelona la 5a WVA Global One Health Summit 
(Cimera Global de la WVA dedicat al tema  
“Una sola salut“), amb la participació de la FAO, 
l’OMS, l’OIE i la WVA. A més, també es va celebrar 
el Global Seminar on Animal Welfare (Seminari 
Global de Benestar Animal) que va reunir els 
principals experts de la veterinària mundial  
amb un ambiciós programa científic veterinari. 
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I JORNADA VETERINARIS I SALUT PÚBLICA 
“GATS FERALS I COLÒNIES URBANES, 
UN REPTE PER LA PROFESSIÓ“
Barcelona, el 7 de juny

El Consell va organitzar la primera Jornada Veterinaris i Salut Pública: “Gats Ferals i Colònies Urbanes, 
un repte per la professió“, a la seu del Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona el 7 de juny.

ACTIVITATS DEL CONSELL
REALITZADES EN COL.LABORACIÓ AMB ALTRES ORGANITZACIONS 

Les ponències van abordar els següents temes: 
zoonosi i salut pública, els cuidadors de les 
colònies de gats des d’una mirada antrozoològica, 
l’afectació a altres espècies i la normativa  
sobre la matèria. També es va presentar el 
programa GIF-VET: “Pla de Gestió Integral  
de Colònies de Gats Ferals“.

L’activitat va donar els assistents l’oportunitat 
d’escoltar representants d’organismes com 
l’European College of Veterinary Behavioural 
Medicine-Companion Animals, la Càtedra 
Fundació Affinity Animals i Salut, de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i dels col.legis de les 
quatre demarcacions catalanes. 
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FESTA DE L’ANIMAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ
21 d’octubre

Aquesta és una activitat força consolidada al territori, amb un format pensat perquè la gent conegui tot 
el que pot trobar a la zona per als animals. La peculiaritat rau en el fet que cada any participen tres 
clíniques veterinàries de la ciutat. Així mateix, hi acudeixen moltes protectores, fet que dona més sentit 
a la gimcana de tinença responsable que organitza el Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya.

ACTIVITATS DEL CONSELL
REALITZADES EN COL.LABORACIÓ AMB ALTRES ORGANITZACIONS 
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X CONGRÉS DE L’AVEEC
Sant Cugat del Vallès, dies 26 i 27 d’octubre

L’Associació de Veterinaris Especialistes en Èquids de Catalunya 
(AVEEC) va convocar el seu desè congrés a finals d’octubre.  
Es va celebrar a la Masia Can Ametller de Sant Cugat del Vallès  
i va comptar amb la col.laboració del Consell de Col.legis 
Veterinaris de Catalunya.

L’oftalmologia, la uveïtis, la 
dermatologia i l’entrenament 
de cavalls van ser alguns dels 
temes que s’hi van abordar. 
Així mateix, es van presentar 
casos clínics. Entre els 
ponents d’aquesta edició, hi 
van participar l’especialista 
europea i del RCVS en 
Oftalmologia Veterinària 
Màrian Matas Riera, l’assessora 
en Fauna Salvatge i Èquids 
Laura Riera i Lorenzo del Pozo, 
diplomat en Fisioteràpia.

ACTIVITATS DEL CONSELL
REALITZADES EN COL.LABORACIÓ AMB ALTRES ORGANITZACIONS 
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LA CIUTAT DE LES MASCOTES 
FIRA DE MOSTRES DE GIRONA
Del 27 d'octubre a l’1 de novembre

Els tallers que va realitzar el Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya a “La ciutat de les mascotes“ 
organitzada a la Fira de Mostres de Girona van ser: “Porta’m a casa“, “Cuida’m“, “Coneix-me bé“,  
“Aprèn a saludar-me“ i “Estima’m“.

Aquests tallers tenen com a element central la cartilla veterinària, que serveix per explicar els nens la 
importància de visitar les clíniques periòdicament, així com aprofundir en el benestar animal  
i una tinença responsable dels animals de companyia.

ACTIVITATS DEL CONSELL
REALITZADES EN COL.LABORACIÓ AMB ALTRES ORGANITZACIONS 
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SABEM RECONÈIXER LA PESTA PORCINA 
AFRICANA I LA PESTA CLÀSSICA?
Lleida, 6 de novembre

L'elevat risc de difusió de la Pesta Porcina Africana (PPA) i de la Pesta 
Porcina Clàssica (PPC) fa molt necessària la formació continuada dels 
professionals veterinaris. Aquesta jornada va proveir els assistents amb 
informació actualitzada de les dues malalties, amb una doble finalitat: 
augmentar la prevenció i la bioseguretat de les explotacions i afavorir  
el diagnòstic ràpid en cas d'infecció.

ACTIVITATS DEL CONSELL
REALITZADES EN COL.LABORACIÓ AMB ALTRES ORGANITZACIONS 
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FESTA +QUE MASCOTES
Viladecans, 1 de desembre

El Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya va col.laborar amb 
L’Ajuntament de Viladecans en aquesta activitat de conscienciació 
ciutadana per a la tinença resposable dels animals de companyia.

ACTIVITATS DEL CONSELL
REALITZADES EN COL.LABORACIÓ AMB ALTRES ORGANITZACIONS 
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PARCS INFANTILS DE NADAL
Reus, Tarragona i Barcelona, del 27 desembre al 4 gener

Els parcs de Nadal són un lloc de trobada familiar de finals d’any als pobles i a les ciutats. És una oportunitat, 
doncs, per apropar-se tant als nens com als pares. A l’àrea anomenada “La ciutat de les mascotes“, el Consell 
porta a terme activitats que poden fer-se seguint un circuit marcat, de forma que en acabar, els participants 
tenen una visió global dels aspectes de la campanya de conscienciació “Estimar-lo és cuidar-lo“.

Paga la pena destacar el canvi de caràcter del 
Festival de la Infància de Barcelona, que ha fet 
un gir cap al món dels oficis i les professions, 
amb La Ciutat dels Somnis. L'hospital veterinari 
ha estat una part important d'aquesta ciutat.

Els tallers que el Consell de Col.legis Veterinaris 
de Catalunya va realitzar en aquests espais van 
ser: “Porta'm a casa“, “Cuida'm“, “Soc un bon 
ciutadà“, “Coneix-me bé“, “Aprèn a saludar-me“, 
“Estima'm“, “Hem d’operar al Xipi!“ i “Com cuidem 
els gats del carrer?“

Aquests tallers tenen com a element central la 
cartilla veterinària, que serveix per explicar els 
nens la importància de visitar les clíniques 
periòdicament, així com aprofundir en el 
benestar animal i una tinença responsable  
dels animals de companyia.

ACTIVITATS DEL CONSELL
REALITZADES EN COL.LABORACIÓ AMB ALTRES ORGANITZACIONS 
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ACTIVITAT DE L’AIAC 
El Consell de Col.legis de Veterinaris de Catalunya va realitzar una 
intensa activitat de difusió el 2018, en la qual van destacar les 
següents accions i actuacions de comunicació:

• Notes de premsa del Consell

• Notícies publicades al web (veterinaris.cat)

• Recull de premsa - Clipping

4
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4.1 NOTES DE PREMSA DEL CONSELL

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

La “grip canina“, encara que no 
afecta els humans, s’assembla 
en els símptomes i el tractament
18 de gener

Els gossos també es poden refredar o constipar i 
si no s’atén a temps amb atenció veterinària 
també pot acabar amb una broncopneumònia.

A banda de la medicació que pot receptar el 
veterinari, hi ha una sèrie de recomanacions 
que, com en el cas dels humans, poden ajudar  
el gos a recuperar-se.

Barcelona acull el 34 World 
Veterinary Association  
Congress els dies 6, 7 i 8 de maig
30 d'abril

El WVAC 2018 està organitzat per l'Associació 
Mundial Veterinària (WVA) amb la col.laboració 
de l'Organització Col.legial Veterinària  
d'Espanya (OCV).

Durant el Congrés, Barcelona també serà la seu 
de la 5a Cimera Global de la WVA dedicada a  
“Una sola salut“, amb la participació de la FAO, 
l'OMS, l'OIE i la WVA.

Barcelona serà el punt de trobada dels principals 
experts de la veterinària mundial amb el Seminari 
Global de Benestar Animal, que inclou un 
ambiciós programa científic.

El Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya 
organitza un Acte de la Veterinària Catalana al 
Born CCM, el dissabte 5 de maig, en el marc  
del congrés mundial.

Els veterinaris de Catalunya 
creen el programa GIF-VET  
per controlar les 
colònies de gats
31 de maig

El programa GIF-VET neix per oferir informació 
contrastada i actuar com a organisme mediador 
davant la creixent presencia de gats ferals  
als carrers.

Els principals problemes que presenten les 
colònies de gats no controlades són de tipus 
sanitaris, de convivència i per al medi ambient.

Només a la ciutat de Barcelona es calcula que  
hi ha unes 700 colònies de gats ferals i més  
de 9.000 individus.

Es pot deprimir un gos 
després de les vacances? 
31 d'agost

Els gossos no entenen les diferències entre 
temps de vacances i temps de rutines i 
obligacions. Per això, no saben gestionar el final 
de les vacances i poden caure en una depressió.

El Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya 
(CCVC) ha elaborat una sèrie de recomanacions 
amb l'objectiu de facilitar el retorn de les 
vacances als animals de companyia  
i els seus propietaris.
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La vacunació dels 
animals de companyia 
és de vital importància 
per a la salut pública
27 de setembre

El Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya 
insisteix en la importància de vacunar les 
mascotes amb motiu del Dia Mundial de la Ràbia.

L’increment dels viatges a països on la ràbia és 
endèmica o no està controlada, n’augmenta el 
risc de propagació.

La identificació dels animals 
de companyia com a garantia 
per a una tinença responsable
10 de desembre

Durant el primer semestre de 2018, l’Arxiu 
d’Identificació d’Animals de Companyia ha permès 
recuperar més de 2.500 animals a Catalunya.

Els veterinaris catalans recorden a la ciutadania la 
importància d’identificar els animals de companyia, 
com a mesura per evitar el maltractament.

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
NOTES DE PREMSA DEL CONSELL
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4.2 NOTÍCIES PUBLICADES AL WEB  
 (VETERINARIS.CAT)

La “grip canina“, encara que no afecta els humans, 
s’assembla en els símptomes i el tractament
18 de gener

Els gossos també es poden refredar o constipar i si no s’atén a temps, amb atenció veterinària, també pot 
acabar amb una broncopneumònia. A banda de la medicació que pot receptar el veterinari, hi ha una sèrie 
de recomanacions que, com en el cas dels humans, poden ajudar el gos a recuperar-se.

El Consell ofereix accés a Documentavet i VetTV, amb un ampli 
catàleg de continguts formatius per a la professió veterinària
28 de gener

El Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya posa a disposició de tots els col.legiats i  
col.legiades els serveis de Documentavet I VetTV, una important base de dades documental  
per a la informació i la formació veterinària.

Agricultura i el Consell de Col.legis de Veterinaris de 
Catalunya signen un acord de col.laboració per l’emissió 
de passaports dels animals de companyia
27 de març

Informació relacionada amb el conveni signat entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, i el Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya, per a la delegació de funcions de control, 
edició i distribució dels passaports per a desplaçaments sense ànim comercial de gossos, gats i fures.

Convocatòria a l'acte de la Veterinària Catalana amb motiu de 
Congrés Mundial de Veterinària que se celebrarà a Barcelona
5 d'abril

El pròxim mes de maig se celebrarà a Barcelona el Congrés Mundial de Veterinària que organitza 
la World Veterinary Association (WVA). És el primer cop que aquest important esdeveniment es 
farà a casa nostra i el Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya vol celebrar aquesta fita 
organitzant un acte dissabte 5 de maig a la capital catalana, concretament a El Born Centre de 
Cultura i Memòria, un espai emblemàtic situat al cor de la ciutat.

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
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5è Concurs de Fotografia “La Meva Mascota“
17 d’abril

El Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya, amb la participació dels Col.legis Oficials de Veterinaris  
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, organitza el 5è Concurs de Fotografia “La Meva Mascota“.

Xerrada sobre la certificació veterinària d’animals 
de companyia en viatges internacionals
19 d’abril

La delegació del Govern a Catalunya organitza una xerrada sobre la certificació veterinària d'animals 
de companyia en viatges internacionals a la seu del Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona 
(COVB) el pròxim 10 de maig, a les 20 hores.

Barcelona acull el World Veterinary Association 
Congress els dies 6, 7 i 8 de maig
2 de maig

Barcelona acull, per primera vegada, el Congrés Mundial de Veterinària 2018 (World Veterinary Association 
Congress) els dies 6, 7 i 8 de maig al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), situat a la 
plaça de Willy Brant, 11-14, de la zona de Diagonal Mar. Veterinaris dels cinc continents tenen una cita a la 
capital catalana per intercanviar experiències, estrènyer llaços i, en aquesta ocasió, per reivindicar el 
paper dels veterinaris en la salut global.

1a Jornada Veterinaris i Salut Pública “Gats Ferals  
i Colònies Urbanes, un repte per la professió“
22 de maig

El Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya organitza la 1a Jornada Veterinaris i Salut Pública  
“Gats Ferals i Colònies Urbanes, un repte per la professió“, que tindrà lloc el pròxim dia 7 de juny a 
la seu del Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.

Els veterinaris de Catalunya creen el programa GIF-VET  
per controlar les colònies de gats
31 de maig

El programa GIF-VET neix per oferir informació contrastada i actuar com a organisme mediador davant la 
creixent presència de gats ferals als carrers. Els principals problemes que presenten les colònies de gats 
no controlades són de tipus sanitaris, de convivència i per al medi ambient.

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
NOTÍCIES PUBLICADES AL WEB (VETERINARIS.CAT)
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La placa amb codi QR per a la identificació  
de les mascotes ara s’envia activada
14 de juny

L’alta a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) incorpora una placa amb codi QR per al collar 
de la mascota que, a partir d’ara, s’envia activada per facilitar-ne l’ús. La nova placa agilitza la identificació 
de la mascota en cas de pèrdua, així com el contacte amb la persona propietària.

El Consell actualitza la Cartilla Sanitària per 
incorporar dades del Passaport veterinari
25 de juliol

El Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya ha actualitzat la Cartilla Sanitària dels animals de 
companyia per incorporar les dades del Passaport veterinari. La nova Cartilla Sanitària del Consell, 
que es distribuirà progressivament a tots els centres veterinaris, és una eina important per al 
control de la salut i ara també permetrà consignar l’origen de les mascotes.

Es poden deprimir els animals de companyia després de les vacances? 
31 d’agost

Els gossos no entenen les diferències entre temps de vacances i temps de rutines i obligacions. Per això, 
no saben gestionar el final de les vacances i poden caure en una depressió. El Consell de Col.legis 
Veterinaris de Catalunya (CCVC) ha elaborat una sèrie de recomanacions amb l'objectiu de facilitar el retorn 
de les vacances als animals de companyia i els seus propietaris.

La vacunació dels animals de companyia  
és de vital importància per a la salut pública
27 de setembre

El Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya insisteix en la importància de vacunar les mascotes 
amb motiu del Dia Mundial de la Ràbia. L’increment dels viatges a països on la ràbia és endèmica o 
no està controlada augmenta el risc de propagació.

Entrega de premis del 5è Concurs Fotografia 
“La meva mascota“ i exposició itinerant
22 d’octubre

L’entrega de premis del 5è Concurs de Fotografia “La meva Mascota“, organitzat pel Consell de Col.legis 
Veterinaris de Catalunya, tindrà lloc el pròxim dia 24 d'octubre de 2018 a les 19:00 hores a la seu del  
Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
NOTÍCIES PUBLICADES AL WEB (VETERINARIS.CAT)
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Els veterinaris de Catalunya lliuren els premis  
del Concurs de Fotografia “la meva mascota“
26 d’octubre

El lliurament de premis del Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya va tenir lloc al COVB el dimecres 
24 d'octubre. Una exposició itinerant, amb una selecció de les millors fotografies, s'instal.larà a les 
demarcacions territorials dels col.legis veterinaris en els pròxims mesos.

La identificació dels animals de companyia  
com a garantia per a una tinença responsable
11 de desembre

Durant el primer semestre de 2018, l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia ha permès 
recuperar més de 2.500 animals a Catalunya. Els veterinaris catalans recorden a la ciutadania la 
importància d’identificar els animals de companyia, com a mesura per evitar el maltractament.

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
NOTÍCIES PUBLICADES AL WEB (VETERINARIS.CAT)
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4.2 RECULL DE PREMSA - CLIPPING
Llistat de les aparicions més destacades als mitjans de comunicació (premsa, televisió, ràdio i digitals) 
que inclouen informació del Consell i declaracions del president i els portaveus.

8 de gener
LA VANGUARDIA - Al Natural
“Dueños y mascotas también 
comparten la obesidad“.
Amb informació de Maria Pifarré, 
com a membre del Consell.

11 de gener
WAKYMA BUSINESS
“Cómo sería un mundo sin veterinarios“.
Publicat al canal de Twitter amb enllaç 
directe al vídeo del Consell.

18 de gener
COLVET.ES 
“Los veterinarios catalanes advierten a la 
población sobre la importancia de identificar 
los síntomas de resfriados en los perros“.

19 de gener
COVL.CAT
“La ‘grip canina’, encara que no 
afecta els humans, s’assembla en 
els símptomes i el tractament“.

19 de gener
SEGRE
“Aquestes són les recomanacions dels 
veterinaris per ajudar un gos refredat“.

22 de gener
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
“¿Todo el mundo puede tener un perro?“
Amb informació de María Pifarré, 
com a membre del Consell.

22 de gener
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
“El abecé del buen amo“.
Amb informació de María Pifarré, 
com a membre del Consell.

2 de febrer
HOLA LLEIDA
“En marxa l’exposició del concurs 
‘La Meva Mascota’ a l’IEI“.
Amb informació de l’exposició del Consell.

16 de febrer
EL PAÍS
“Mi perro no es gracioso, está gordo“.
Amb informació i declaracions de María Pifarré 
com a veterinària membre del Consell.

16 de febrer
EL PUNT AVUI
“Uns 500 nens de Girona,  
amb ‘En Xipi va a l’escola’“.
Amb informació del Consell i el Col.legi  
de Veterinaris de Girona.

19 de febrer
ANIMAL’S HEALTH
“Los veterinarios: «No es lo mismo  
un resfriado que la gripe canina»“.
Amb informació de la nota de premsa 
enviada des del Consell.

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
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10 de març
LA VANGUARDIA - Vivo
“Cómo darle a tu mascota la 
despedida que se merece“.
Amb informació i declaracions de María Pifarré.

15 de març
DIARI DE TARRAGONA
“El mercado de las mascotas se sofistica“
Amb informació del Consell, dades de l’AIAC 
i declaracions de Verónica Araunabeña.

20 de març
EL PAÍS - Animales y Cia
“Lo que tienes que saber antes 
de adoptar un animal“.
Amb informació del Consell i 
declaracions de María Pifarré.

7 d’abril
“Magazine“, a 7 de Ràdio
Entrevista a María Pifarré per al programa 
amb informació sobre la professió i la 
pràctica veterinària de clíniques.

26 d’abril
EUROPA PRESS
“La Policia Local de Salt utilitzarà 
lectors de micro-xips per identificar 
els propietaris de gossos“.

26 d’abril
DIRECTE!CAT
“La Policia Local de Salt utilitzarà 
lectors de micro-xips per identificar 
els propietaris de gossos“.

26 d’abril
TOTSALT.CAT
“La Policia Local de Salt disposarà  
de tres aparells lectors de micro-xips  
per identificar gossos“.

27 d’abril
CCMA.CAT
“La Policia Local de Salt utilitzarà 
lectors de micro-xips per identificar 
els propietaris de gossos.

27 d’abril
DIARI DE GIRONA
“La Policia de Salt disposarà de tres lectors 
de microxips per identificar els gossos“.

27 d’abril
EMPORDÀ
“La Policia de Salt disposarà de tres lectors 
de xips per identificar els gossos“.

27 d’abril
RADIO SARRIÀ DE TER
“La Policia Local de Salt disposarà de 
tres aparells lectors de micro-xips per 
identificar els propietaris dels gossos“.

28 d’abril
EL PUNT AVUI
“Salt incorpora 3 lectors  
de microxips de gossos“.

2 de maig
LA VANGUARDIA
“Barcelona acoge por primera vez  
el Congreso Mundial de Veterinaria“.

3 de maig
FEAGAS.COM
“Barcelona acoge por primera vez  
el Congreso Mundial de Veterinaria“.

4 de maig
COLVET.ES
“Badiola: Congreso veterinarios abordará 
retos sin precedentes en salud global“.

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
RECULL DE PREMSA - CLIPPING
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6 de maig
BETEVÉ
“Els veterinaris fan una crida  
a la vacunació dels animals“.

6 de maig
LA VANGUARDIA
“Veterinarios dicen que la movilidad de 
animales también exporta enfermedades“.

7 de maig
CCMA - TV3
“Els veterinaris reclamen que la vacuna  
de la ràbia sigui obligatòria a Catalunya“.

7 de maig
SEGRE
“La mobilitat animal també exporta malalties“.

7 de maig
LA RAZÓN
“Barcelona lidera estos días  
el cuidado de los animales“.

7 de maig
COPE - Catalunya
Entrevista sobre la importància de les  
vacunes, a Marta Legido.

14 de maig
“El matí de Barcelona“, de BETEVÉ RÀDIO
Tertúlia per parlar de les vacunes, 
amb Marta Legido.

16 de maig
ANIMAL'S HEALTH
“El moquillo, un complejo virus que 
amenaza la salud de los perros“.

18 de maig
LA MAÑANA
“Vielha signa un conveni amb  
el Col.legi de Veterinaris“.

23 de maig
MON.CAT
“Vacarisses recull del carrer 88 gossos 
i gats perduts o abandonats“.

1 de juny
TVE
“Els veterinaris creen un programa 
per controlar els gats que viuen de 
manera salvatge a les ciutats“.

1 de juny
CCMA - TV3
“Els veterinaris creen un programa per 
controlar les colònies de gats i evitar 
riscos sobre la salut pública“.

1 de juny
Informatius de CATALUNYA RÀDIO
Notícia sobre el programa GIF-VET i el 
control de les colònies de gats ferals.

1 de juny
EUROPA PRESS
“Els veterinaris creen un programa per 
controlar les colònies de gats i evitar 
riscos sobre la salut pública“.

1 de juny
EFE - España Servidor Noticias
“Veterinarios alertan de la proliferación de 
gatos callejeros y piden su esterilización“.

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
RECULL DE PREMSA - CLIPPING
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1 de juny
EL MUNDO
“Veterinarios catalanes alertan de 
la proliferación de gatos callejeros 
y piden su esterilización“.

1 de juny
ABC
“Veterinarios alertan proliferación gatos 
callejeros y piden su esterilización“.

1 de juny
SEGRE
“Programa per controlar les colònies de gats“.

1 de juny
ELECONOMISTA.ES
“Veterinarios alertan de la proliferación de 
gatos callejeros y piden su esterilización“.

1 de juny
CCMA - TV3
“Els veterinaris creen un programa per 
controlar les colònies de gats i evitar 
riscos sobre la salut pública“.

1 de juny
ANIMAL’S HEALTH
“Los veterinarios catalanes piden  
el control de las colonias de gatos“.

1 de juny
TIME OUT
“Els veterinaris de Catalunya creen un 
programa per controlar les colònies de gats“.

1 de juny
VILAWEB.CAT
“Els veterinaris creen un programa per 
controlar les colònies de gats i evitar 
riscos sobre la salut pública“.

1 de juny
DIARIDETERRASSA.ES
“Veterinarios alertan de la proliferación de gatos 
callejeros en Catalunya y piden su esterilización“.

1 de juny
EIXDIARI.CAT
“Els veterinaris creen un programa per 
controlar les colònies de gats i evitar 
riscos sobre la salut pública“.

1 de juny
DIRECTE!CAT
“Els veterinaris creen un programa per 
controlar les colònies de gats i evitar 
riscos sobre la salut pública“.

1 de juny
NEWSCASTER.IKUNA.COM
“Veterinarios alertan de la proliferación de 
gatos callejeros y piden su esterilización“.

1 de juny
REUSDIGITAL.CAT
“Els veterinaris creen un programa per 
controlar les colònies de gats i evitar 
riscos sobre la salut pública“.

1 de juny
EIXDIARI.CAT
“Els veterinaris creen un programa per 
controlar les colònies de gats i evitar 
riscos sobre la salut pública“.

1 de juny
IM VETERINARIA
“Nace GIF-VET para controlar 
las colonias de gatos“.

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
RECULL DE PREMSA - CLIPPING
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11 de juny
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
“Colonias gatunas en buenas manos“.
Carta d’Emma Infante, Antrozoóloga, Barcelona.

13 de juny
EUROPAPRESS
“Voluntaris que cuiden gats ferals demanen 
més suport als col.legis de veterinaris“.

18 de juny
FARMACOSALUD
“La Administración no tiene un control real 
del consumo de antimicrobianos veterinarios“ 
Entrevista al president del Consell.

21 de juny
EL PERIÓDICO.CAT
“Com es pot calmar els gossos 
que tenen por dels petards“.

21 de juny
EL PERIÓDICO.COM
“Cómo calmar a los perros que 
tienen miedo de los petardos“.

23 de juny
BETEVÉ
“El vostre gos té por dels petards? 
Els veterinaris us aconsellen“.

23 de juny
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
“La verbena que odian los canes: Cómo calmar 
a los perros que tienen miedo de los petardos“.

23 de juny
RAC1
“Consells per suavitzar l’estrès  
dels gossos durant la revetlla“.

28 de juny
CASTELLARVALLES.CAT
“Moció del grup municipal d'ERC  
sobre el control de colònies de gats“.

1 de juliol
TROFEO CAZA Y CONSERVACIÓN
“Colonias de gatos ferales. Los veterinarios  
de Cataluña crean el programa GIF-VET  
para controlar a los felinos“.

6 de juliol
“El Matí de Barcelona“, a BETEVÉ RÀDIO
“L’abandonament d’animals a l’estiu“.
Amb la participació de María Pifarré 
com a membre del Consell.

17 de juliol
REUS DIGITAL
“Taller als Casals d’estiu per educar els infants 
en la responsabilitat de tenir una mascota“.

18 de juliol
DIARI MÉS, Tarragona Reus i Costa Daurada
“Educar els més petits sobre les cures  
a les mascotes.

9 d’agost
NOVACONCA.CAT
“Conveni de col.laboració amb els col.legis  
de veterinaris pel cens municipal 
d'animals de companyia“.

11 d’agost
TARRAGONADIGITAL.CAT
“L'Ajuntament de Montblanc col.labora amb  
els col.legis de veterinaris pel cens d'animals“.

24 d’agost
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
“El negocio de los perros mendigo 
invade las calles del centro de BCN“.

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
RECULL DE PREMSA - CLIPPING
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27 d’agost
“Carrer major“, a RÀDIO MONTBLANC
Entrevista a Cori Escoda, presidenta del COVT 
per parlar de l’acord de l’Ajuntament de Montblanc 
i sobre el funcionament i les dades de l’AIAC.

28 d’agost
ONDA CERO
Entrevista a María Pifarré amb motiu 
de l’aparició de menjar amb claus als 
parcs per fer mal als gossos.

1 de setembre
LAVANGUARDIA.COM
“¿Se puede deprimir tu perro 
después de las vacaciones?“

1 de setembre
TELEPONENT.CAT
“Es pot deprimir un gos després 
de les vacances?“.

3 de setembre
COLVET.ES
“¿Se puede deprimir un perro 
después de las vacaciones?“

3 de setembre
ALDIA.CAT - EUROPA PRESS
“Entitats felines catalanes rebutgen el pla de 
gestió de colònies ferals per ‘economicista’“.

4 de setembre
SEGRE
“Crítiques d’entitats felines  
al projecte de Veterinaris“.

4 de setembre
IMAGINA RÀDIO
“Es pot deprimir un gos després 
de les vacances?“

4 de setembre
MY9NJ.COM
“Es pot deprimir un gos després 
de les vacances?“

7 de setembre
LEVANTE-EMV
“Depresión postvacacional“.

15 de setembre
EL SUPLEMENT - CATALUNYA RÀDIO
“Per què hi ha rates a les platges de Barcelona?“

27 de setembre
COLVET.ES
“El Consejo de Cataluña insiste en la 
importancia de vacunar a las mascotas“.

27 de setembre
IM VETERINARIA
“Vacunar a los animales de compañía, 
clave para la salud pública“.

28 de setembre
ANIMAL’S HEALTH
“Los veterinarios, comprometidos 
con la lucha contra la rabia“.

28 de setembre
LA MAÑANA
“Los veterinarios piden que la vacuna  
de la rabia sea obligatoria por normativa“.

28 de setembre
LA RAZÓN - Catalunya
“Veterinarios alertan del riesgo  
de propagación de la rabia“.

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
RECULL DE PREMSA - CLIPPING
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30 de setembre
TELEPONENT.CAT
“La vacunació dels animals de companyia és 
de vital importància per a la salut pública“.

1 d’octubre
COPE Catalunya
“La vacunació dels animals de companyia és 
d evital importància per a la salut pública“.
Amb entrevista a María Pifarré.

9 d’octubre
LACIUTATDETORTOSA.COM
“Es reforcen les novetats de l’oferta 
d’Activitats i Recursos Educatius 2018-19“.
Amb informació de la campanya del Consell 
“Estimar-lo és cuidar-lo: el Xipi va a l’escola“.

9 d’octubre
REUSDIGITAL.CAT
“La regidoria d'Ensenyament presenta l'oferta 
de les Activitats i recursos educatius“.
Amb informació de la campanya del Consell 
“Estimar-lo és cuidar-lo: el Xipi va a l’escola“.

10 d’octubre
REUS.CAT
“Es reforcen les novetats de l’oferta 
d’Activitats i Recursos Educatius 2018-19“.
Amb informació de la campanya del Consell 
“Estimar-lo és cuidar-lo: el Xipi va a l’escola“.

15 d’octubre
DIARI DE TARRAGONA
“El programa d’activitats i recursos educatius 
suma més d’un centenar de propostes“.
Amb informació de la campanya del Consell 
“Estimar-lo és cuidar-lo: el Xipi va a l’escola“.

18 d’octubre
ARA - Comarques Gironines
“Gossos: més amics que mai“.
Amb informació i dades de l’AIAC.

20 d’octubre
ARA.CAT
“Menys nens, més mascotes:  
el boom dels animals de companyia“.
Amb informació i dades de l’AIAC,  
i declaracions de María Pifarré.

21 d’octubre
ARA - Emprenem
“Menys nens, més mascotes:  
el boom dels animals de companyia“.
Amb informació i dades de l’AIAC,  
i declaracions de María Pifarré.

26 d’octubre
COLVET.ES
“El Consejo de Cataluña entrega los premios 
del Concurso de Fotografía ’mi mascota’“.

31 d’octubre
COLVET.ES
“Los veterinarios aprenden a detectar 
la peste porcina africana en una 
formación del Colegio de Barcelona“.

9 de novembre
GIRONA NOTÍCIES
“L’ordenança municipal de tinença d’animals 
a Girona es modificarà per garantir-ne el 
benestar i millorar la convivència ciutadana“.

10 de novembre
EL PAÍS - Catalunya
“Girona limitará el número  
de animales por vivienda“.

14 de novembre
LA MAÑANA
“La ciudad tramita un proyecto para 
controlar las colonias de gatos“.

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
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22 de novembre
DIARI DE TARRAGONA
“Un sindicato denuncia la precariedad 
de los veterinarios en las clínicas“.

26 de novembre
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
“Los mendigos con perros vuelven a 
instalarse en el centro de Barcelona“.

27 de novembre
SETMANARI DE L’ALT EMPORDÀ
“Per què cal esterilitzar les mascotes  
i quin és el millor moment per fer-ho“.

10 de desembre
COLVET.ES
“Durante el primer semestre de 2018, 
el AIAC ha permitido recuperar más 
de 2.500 animales en Cataluña“.

10 de desembre
ECONOTICIAS
“La identificación de las mascotas ha permitido 
recuperar más de 2.500 animales en Cataluña“.

10 de desembre
DIERECTE.CAT
“Els veterinaris registren més de 49.000 animals 
nous durant el primer semestre de 2018“.

10 de desembre
VILAWEB.CAT
“Els veterinaris registren més de 49.000 animals 
nous durant el primer semestre de 2018“.

10 de desembre
EXPANSIÓN - Catalunya
“Se calcula que en Barcelona viven unos 15.000 
perros, uno por cada diez vecinos de la ciudad“.

11 de desembre
20 MINUTOS
“L’arxiu d’identificació permet recuperar 
2.500 mascotes enguany“.

11 de desembre
DIARI DE TARRAGONA
“En el primer semestre del año se inscribieron 
en el registro 5.810 animales de compañía“.

11 de desembre
ANIMAL’S HEALTH
“Veterinarios señalan la importancia 
de identificar las mascotas“.

11 de desembre
IM VETERINARIA
“La identificación de las mascotas ha permitido 
recuperar más de 2.500 animales en Cataluña“.

11 de desembre
TELEPONENT
“Els lleidatans ‘identifiquen’ més de 3.000 
mascotes en el primer semestre de 2018“.

18 de desembre
DIARI DE GIRONA
“El registre per xip i codi QR de mascotes 
va a l'alça a la província de Girona“.

23 de desembre
AFE.ES
“Marc Parrot & Eva Armisén, Jamaikids, y Llibert 
Fortuny, en concierto en “La Ciutat dels Somnis“.

27 de desembre
CCMA - TV3
“Pintar un cotxe, fer de veterinari, 
escalar un cim… les propostes dels 
parcs infantils de Nadal“.
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31 de desembre
PREMSA.BCN.CAT
“‘La Ciutat dels Somnis’ s’aferma amb continguts 
de qualitat i experiències per a tota la família“.

31 de desembre
AFE.ES
“‘La Ciutat dels Somnis’ se afianza 
con contenidos de calidad y 
experiencias para toda la familia“.
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