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1. RESUM
EL 2019 EN XIFRES

85,9%

3.500

Dels animals que es localitzen
perduts al carrer i identificats
amb microxip són retornats al
seu propietari

Són els animals que
l’AIAC contribueix a
trobar cada any

42.419

11.715

Trucades ateses
telefònicament des de l'AIAC

Passaports emesos des
de l'AIAC

138

9.600

Convenis que el Consell té
amb Ajuntaments i
Administracions

Nenes i nens que
participen als Parcs de
Nadal de Barcelona,
Tarragona i Reus
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CAMPANYES DESTACADES
CAMPANYA DE
CONSCIENCIACIÓ
“ESTIMAR-LO ÉS
CUIDAR-LO”

CAMPANYA DE
SENSIBILITZACIÓ.
UNA MASCOTA: UNA
RESPONSABILITAT

És una campanya iniciada el 2007
amb l’objectiu d’explicar què és la
tinença responsable i destacar el
paper dels veterinaris.

A finals del 2019 es va endegar la
campanya de sensibilització: "Una
mascota és una responsabilitat".
Per Nadal i Reis molts menuts
demanen un animal de companyia.
Tot i que pot semblar obvi, cal
recordar que adquirir una mascota,
a banda de ser molt gratificant, és
una responsabilitat i comporta una
sèrie de compromisos per part del
propietari.

La campanya "Estimar-lo és cuidarlo" és un eix estructural al voltant
del qual es realitzen diferents
activitats: els tallers als Parcs de
Nadal de Barcelona, Tarragona i
Reus; les passejades cíviques de
Reus i Tarragona; els tallers a les
escoles
i
la
publicació
d’una
història anual del Xipi, el gos
mascota del Consell.
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2. EL CONSELL
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) és una
corporació de dret públic, amb plena capacitat i amb personalitat
jurídica pròpia, que integra i agrupa els 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 sèu a Barcelona.
El màxim òrgan de decisió és el Ple, que està format per tres
membres de cada col·legi veterinari, un dels quals ostenta la
respectiva presidència.

OBJECTIUS

1
3

Facilitar el treball professional als veterinaris col·legiats
Proporcionar formació i informació actualitzada

Valorar la responsabilitat del veterinari

2
4

Aglutinar i procurar el reconeixement del col·lectiu

5

Mostrar la professió veterinària a la societat

MEMÒRIA D'ACTIVITATS
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FUNCIONS
Col·laborar i cooperar amb els
Col·legis
que
l’integren
i
representar la professió en
l’àmbit
territorial,
sense
perjudici de la competència
pròpia de cada Col·legi.
Mantenir les relacions i els
contactes
amb
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 / o abandonats.
Fomentar cursos de formació i
reciclatge professional.
Treballar en pro de la tinença
responsable d’animals.
Recollir i elaborar les normes
deontològiques comunes a la
professió.
Promoure la investigació i el
desenvolupament científic per
afavorir la salut i el benestar
dels animals i la Salut Pública.
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ORGANITZACIÓ INTERNA
El màxim òrgan de decisió del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya
és el Ple, que està format per tres membres de cada Col·legi, un dels quals
exerceix la presidència.

Presidenta
Cori Escoda
Mestre

Vicepresident
Bernat Serdà
Bertran

Secretària
Carmen López
Burillo

Tresorer
Joan Prous
Lloses

Vocal per Barcelona
Ricard Parés i
Casanova

Vocal per Barcelona
Josep Llupià Mas

Vocal per Barcelona
Marta Legido
Mateo

Vocal per Girona
Ramon Cedó
Benet

Vocal per Girona
Rafel Mendieta
Fiter

Vocal per Lleida
Dolors Corredera
Alcover

Vocal per Lleida
Miquel Molins
Elizalde

Vocal per Tarragona
Verónica
Araunabeña Cobo

AGRAÏMENT A LA VETERINÀRIA MARGARITA ZURUTUZAR
La Margarita Zurutuzar comunicà la seva voluntat de deixar el Col·legi
Oficial de Veterinaris de Girona i, en conseqüència, també el Consell.
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AIAC
Creat i gestionat pel Consell, l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia
(AIAC) és un servei que la professió veterinària presta als propietaris
d’animals de companyia i a la societat en general amb l’objectiu de
fomentar la tinença responsable d’animals.
Dotada dels recursos tècnics i humans necessaris, l’AIAC és una base de
dades informatitzada en la que es registren els animals de companyia
prèviament identificats i les dades dels seus posseïdors.
La seva
animals
animals
amb els

finalitat és facilitar la localització de gossos, gats, fures i altres
domèstics perduts, robats o extraviats. Això és possible perquè els
han estat degudament identificats amb un microxip (normalitzat
estàndarts ISO 11784 i 11785) implantat pels veterinaris col·legiats.

L’AIAC, com altres arxius d’identificació espanyols, està integrat a la Xarxa
Espanyola d’Identificació d’Animals de Companyia (REIAC) i a la Plataforma
Internacional per a la Recuperació d’Animals de Companyia (Petmaxx).
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RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS
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 en els seus Estatuts,
mitjançant el Departament de Justícia.
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.

FACULTAT DE VETERINÀRIA DE LA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Centre de referència en la docència, la recerca i la
transferència del coneixement en els àmbits de la
veterinària i de la tecnologia alimentària, de manera
compromesa amb la societat.

IRTA-CRESA
El Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) és un
centre propi de l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentària
(IRTA),
Institutució
adscrita
al
Departament
d’Agricultura,
Ramaderia,
Pesca
i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL DE COL·LEGIS
PROFESSIONALS DE CATALUNYA
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.
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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 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.

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.
Aglutina els tècnics especialitzats en els àmbits de la
higiene i la tecnologia alimentàries, la salut pública i el
medi ambient.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
VETERINARIOS DE ESPAÑA
El Consell manté contacte i col·labora amb el Consejo
General de Colegios Veterinarios de España, i té la
intervenció que la legislació estatal li assigna. També
subscriu els acords i els convenis que totes dues
Institucions decideixen lliurement endegar, així com ho
fa amb altres associacions o entitats relacionades amb la
veterinària en l’àmbit estatal o estranger.
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3. INFORME D'ÒRGANS DE
GOVERN
3.1. PLENS CELEBRATS
Resum dels acords i decisions més destacades i rellevants dels plens del
Consell.

RENOVACIÓ DE
DOCUMENTAVET I VETTV
28 DE GENER DEL 2019
S’aprova
renovar
el
servei
Documentavet i VetTV, amb el
compromís
dels
Col·legis
de
promoure’n
l’ús
entre
els
col·legiats. Així, es posa al seu
servei l’accés gratuït a aquesta base
de dades documental per a la
informació i la formació veterinària.

ELECCIÓ DE LA
PRESIDÈNCIA
1 D’ABRIL DEL 2019
La veterinària Cori Escoda Mestre és
elegida presidenta del Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya.
És presidenta del Col·legi Oficial de
Veterinaris de Tarragona des del
2008.
Durant l'any 2019, sota la seva
presidència s'han marcat i s'han
assolit els següents objectius:
Trobar punts de col·laboració
amb l’Administració

Millorar la relació del Consell amb
els col·legiats i les col·legiades en
benefici de la salut pública, la
seguretat alimentària, el control
de
zoonosis
i
la
salut
dels
animals.
Estructurar
un
gabinet
de
comunicació propi del Consell
que
proporcioni
informació
tècnica
i
contrastada
als
veterinaris,
als
propietaris
de
mascotes, a l’Administració i a la
ciutadania en general.
Potenciar
l’AIAC
i
facilitar-ne
l’accés.
S’han
trobat
els
proveïdors
adients
per
desenvolupar la tecnologia que
facilités
la
digitalització
de
tràmits.
Promoure la col·legiació, que és
legalment
obligatòria
pel
col·lectiu veterinari.
Aprofundir amb el compromís
d'obtenir i disposar de formació
actualitzada
dirigida
als
col·legiats i col·legiades.

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

PÀGINA | 13

PORC VIETNAMITA,
ESPÈCIE INVASORA

DEFENSA DE LA
PROFESSIÓ

29 D’ABRIL DE 2019

25 DE NOVEMBRE DE 2019

El Reial Decret 216/2019, de 29 de
març regula el catàleg espanyol
d'espècies exòtiques invasores.

El Consell actua davant els greuges
a
la
professió
veterinària.
La
Resolució PDA/2907/2019 de 7 de
novembre de la Generalitat de
Catalunya
no
va
incloure
la
titulació de graduat, llicenciat o
doctor en Veterinària entre les
titulacions oficials per participar en
el concurs-oposició i proveir places
de l’opció de “Medi ambient”.

Aquesta norma va afegir entre les
espècies invasores al conegut “porc
vietnamita” i va obligar a declarar
la
seva
tinença
i
la
seva
identificació amb un microxip.
El Consell, en col·laboració amb el
Departament
de
Territori
i
Sostenibilitat de la Generalitat, va
transmetre
aquesta
nova
obligatorietat
als
veterinaris
col·legiats.

SIGNATURA
ELECTRÒNICA
17 DE JUNY DE 2019
La signatura electrònica
és el darrer esglaó per
completar la digitalització
dels
tràmits
que
es
realitzen des de l'AIAC. El
Consell ha treballat per
dissenyar i desenvolupar
la tecnologia que permet
signar
directament
des
d'un dispositiu de pantalla
tàctil.
Aquest
avenç
permetrà
que els tràmits es guardin
en el núvol i facilitarà el
compliment de la legalitat
de forma instantània, fent
més
àgil
la
feina
del
veterinari i la seva relació
amb els propietaris de les
mascotes.

Com el veterinari pot desenvolupar
aquesta funció s'acordà presentar
consulta escrita a Funció Pública. A
principis de l'any 2020 s'acordà
presentar recurs.

MEMÒRIA D'ACTIVITATS
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3.2. REUNIONS DE TREBALL
AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT
30 DE MAIG DEL 2019
Amb la Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya es va parlar de la
professió veterinària dins el Departament de Salut i del seu futur. Es va
recordar l’obligatorietat de col·legiació dels funcionaris i la importància de
l’obligatorietat de la vacunació contra la ràbia. Es va subratllar que els
centres veterinaris són centres de salut i així s'han de considerar pel
rellevant paper que juguen en el control de les zoonosis. Es va demanar el
reconeixement del caràcter sanitari de la professió veterinària. Es va
plantejar preparar una formació pels veterinaris de Salut Pública. Després
d’aquesta trobada es programaran reunions trimestrals de treball i
seguiment amb aquest Departament.

AMB EL DEPARTAMENT DE
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
L'ACORD ENTRE L’AIAC I
L’ANICOM
S’han fet dues reunions amb el
Departament
de
Territori
i
Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya. Un dels punts centrals
tractats ha estat la cessió de les
noves
identificacions
de
l'Arxiu
d'Identificació
d'Animals
de
Companyia (AIAC) al Registre Oficial
d'Animals de Companyia (ANICOM).
L'acord permetrà complir amb la
legislació vigent i alliberarà els
veterinaris
d'executar
un
doble
registre
de
la
identificació.
El
Consell farà el traspàs de dades en
bloc
mitjançant
l’adaptació
informàtica necessària.

ELS NUCLIS ZOOLÒGICS
En la reunió del 25 de novembre
s'acordà presentar als Ajuntaments
una proposta de col·laboració que
autoritzaria realitzar auditories als
nuclis zoològics. Es va manifestar la
necessitat d’actualitzar les dades
dels
professionals
dels
nuclis
zoològics
i
es
va
proposar
-i
acceptar- fer aquesta actualització
a través dels Col·legis.
D'altra banda, el Departament va
sol·licitar disposar de veterinaris
formats en clínica forense. Es va
explicar que es farà una formació
coorganitzada amb el CGCVE en
aquesta temàtica.
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AMB EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA
I PESCA
2 DE DESEMBRE DEL 2019
En la reunió celebrada amb la
Subdirecció de Ramaderia es van
tractar
els
següents
punts:
la
obligatorietat
de
la
vacunació
contra
la
ràbia,
les
zoonosis
transmissibles, el benestar animal,
el control sanitari, les propostes de
formació,
l’ús
responsable
d’antibiòtics,
la
comunicació
telemàtica de la dispensació (re-

ceptes veterinàries), les cartilles
sanitàries, les Àrees de Defensa
Sanitària (ADS) i la obligatorietat de
la
col·legiació
dels
funcionaris
veterinaris.
S'està
considerant
realitzar
un
estudi per la creació d’un mapa
epidemiològic.
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4. INFORME D'ACTIVITATS
DE L'AIAC
4.1. REGISTRE DE XIPS
El 31 de desembre de 2019, l’AIAC tenia
registrats 1.373.171 animals

TOTAL: 893.981
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4.2. IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
La identificació electrònica és un sistema de registre immediat del microxip
en el moment en què el veterinari l'implanta. Té els següents avantatges:
El propietari rep a l’acte un SMS que li confirma la inscripció en el
registre de l’AIAC.
El veterinari valida les dades en el moment de la implantació.
Facilita localitzar el propietari en cas que algú trobi l’animal perdut.
Agilita altres tràmits, com ara el canvi de propietari o de posseïdor, la
modificació de dades, la baixa o el registre del passaport.
El veterinari té
correctament.

la

certesa

instantània

que

el

IDENTIFICACIONS
ELECTRÒNIQUES 2019

xip
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TOTAL: 94.709
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Un 71,61% de les identificacions van ser electròniques
el 2019, un 4,57% més que l’any anterior
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4.3. LOCALITZACIONS I PÈRDUES
LOCALITZACIONS
Són les comunicacions rebudes a l’AIAC d’animals
trobats identificats amb microxip. L’AIAC contacta
de forma immediata amb el propietari per avisar-lo
del trobament. L’AIAC fa un seguiment d’aquestes
localitzacions per quantificar els animals que han
estat recollits i recuperats pel seu propietari.

L’AIAC
contribueix a
trobar 3.500
animals a l’any

ANIMALS LOCALITZATS

ANIMALS RECUPERATS
TOTAL: 2.859

TOTAL: 3.325
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El percentatge de recuperació d’animals perduts
va ser de 85,98% durant el 2019
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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.

L’any 2019, el percentatge de recuperació
d’animals perduts va ser del 67,31%

PÈRDUES D’ANIMALS IDENTIFICATS

TOTAL: 1.903

ANIMALS RECUPERATS
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En els darrers deu anys, l'AIAC ha atès més de
25.000 comunicacions de pèrdua
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4.4. GESTIÓ I TRAMITACIÓ DE
DOCUMENTACIÓ
Els processos de gestió i tramitació de documents d'animals identificats i
registrats són fonamentals per poder disposar d’una base de dades
actualitzada i fiable. Durant l'any 2019, l’AIAC ha realitzat els tràmits
següents:

Canvis de propietari / posseïdor....................... 11.306
Modificacions de dades....................................... 2.709
Baixes de microxip............................................. 29.640
Passaports d’animals de companyia................ 11.715
Inscripcions de microxips a REIAC.................... 5.330
TOTAL DE GESTIONS I TRAMITACIONS: 60.700

En el període 2019 l’AIAC ha gestionat 60.700
documents relacionats amb la identificació

MEMÒRIA D'ACTIVITATS
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4.5. ATENCIÓ TELEFÒNICA
L’AIAC ofereix un servei d’atenció telefònica per:
Donar informació general del servei d’identificació
Recollir els avisos de localització i de pèrdua d’animals identificats amb
microxip i iniciar, de forma immediata, les accions perquè el propietari
pugui recuperar la seva mascota
Informar sobre la tramitació de les gestions relacionades amb la
identificació (canvis de propietari, modificacions de dades, baixa de
microxip, etc.)

Per oferir aquest servei, l’AIAC disposa d'atenció
telefònica 24 hores/dia i 365 dies/any

COMUNICACIONS
TELEFÒNIQUES REBUDES:
42.419

4t trimestre
23.4%

3r trimestre
27.1%

1r trimestre
25.1%

2n trimestre
24.4%

116 TRUCADES REBUDES
CADA DIA
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4.6. CONVENIS AMB
AJUNTAMENTS I PROTECTORES
AJUNTAMENTS
Actualment, el Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya ha signat
convenis
amb
140
Ajuntaments
catalans. Amb 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 amb les
ciutats de Barcelona, Lleida, Girona,

PROTECTORES
El Consell ha signat convenis amb
set Protectores amb l’objectiu de
fomentar
la
identificació
i
la
tinença responsable d’animals de
companyia. Durant l’any 2019, s’han
inscrit 2.712 noves identificacions
corresponents a xips de conveni
protectores.

Hospitalet del 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.
El Consell té signats convenis per a
la gestió dels censos municipals
amb alguns Ajuntaments. Aquests
convenis que notifiquen les noves
identificacions permeten gestionar
d'una forma més eficient els censos
municipals d'animals de companyia.

MEMÒRIA D'ACTIVITATS
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4.7. PENJOLL AMB CODI QR
Des del juliol de l'any 2016, amb l’alta a l’AIAC s'obté un penjoll amb un codi
QR per al collar de la mascota. Aquest penjoll pretén agilitar, en cas de
pèrdua, la identificació de la mascota i el contacte amb el propietari. El codi
QR comunica el nom de l'animal i les dades del propietari.
Amb aquesta iniciativa, el Consell té la voluntat de millorar el servei als
propietaris d’animals de companyia i ampliar la utilitat que ofereix l'AIAC.
Des del 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 localització en cas de pèrdua ja és efectiva des del mateix
moment de la identificació.

Durant el 2019 es van distribuir 104.703 penjolls
amb codi QR
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5. INFORME D'ACTIVITATS
DEL CONSELL
5.1. CAMPANYA "ESTIMAR-LO ÉS
CUIDAR-LO"
El Consell ha donat continuïtat a la
campanya de conscienciació de la
tinença
responsable
d'animals
"Estimar-lo és cuidar-lo". En el marc
d'aquesta
campanya,
es
van
organitzar diverses activitats:
Tallers a les escoles,
Parcs de Nadal
Fires
Edició d'un conte.
Els
objectius
són
fer
difusió
pedagògica
del
treball
del
veterinari, de les responsabilitats
dels propietaris de mascotes i de
les necessitats de benestar dels
animals de companyia.

Els tallers es fan a les fires, a les
escoles i als Parcs de Nadal i els
realitzen experts. Es compta amb la
presència de gossos, així els nens
poden
tocar
els
animals
i
interactuar amb ells.

MEMÒRIA D'ACTIVITATS
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FIRES
PARCS INFANTILS DE NADAL

FIRA BESTIAL

Els Parcs de Nadal de l'any 2019 es
van celebrar del 27 de desembre de
2018 al 4 de gener de 2019 a
Tarragona, Reus i Barcelona. En
conjunt van ser 9.600 nens i nenes
els que van visitar els nostres
estands.

A Reus
Bestial.
més de
estands

El Consell va participar per primera
vegada als Parcs de Nadal l’any
2008 i les dades d’assistència es van
començar a recollir l'any 2011. Des
d’aleshores,
es
comptabilitzen
gairebé 62.300 criatures que han
assistit als tallers.

se celebra cada any la fira
Durant el 17 i el 18 de març,
600 gossos van visitar els
dels firaires.

FIRA DE GIRONA
La Fira de Mostres de Girona es va
celebrar del 27 d’octubre a l’1 de
novembre
de
2019.
És
la
fira
multisectorial
més
gran
de
la
demarcació.
El
Consell
hi
va
participar amb els seus tallers
didàctics.

Des del 2011, 62.300 nenes i nens han visitat els
estands dels Parcs de Nadal

TALLERS A LES ESCOLES
Reus i Tarragona
20%

Lleida
62.2%

Salt
17.8%

Són tallers educatius que s’han
impartit a diversos centres
escolars de Reus, Tarragona,
Lleida i Salt.
Van
dirigits
a
alumnes
d'educació
primària
i
secundària;
també
a
dues
escoles
d'educació
especial
amb els continguts pedagògics
adaptats.

1.125 alumnes van assistir als tallers el 2019
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5.2. PUBLICACIÓ DEL CONTE
"EL XIPI"
Per la conscienciació dels més petits, l'any 2010 el Consell va crear la
mascota "El Xipi", un cadell de gos d’atura. Cada any és el protagonista
d'una aventura que es narra en un conte, que pretén educar des d’una
perspectiva lúdica. Els dibuixos es presenten sense color perquè els nens
puguin pintar-los i ser-ne co-creadors.
Per la festa de Sant Jordi, els exemplars del Xipi s’envien a 1160 centres
veterinaris de Catalunya. Els veterinaris els obsequien a la mainada que els
visita.
En l’onzena edició, el conte del Xipi parla de la importància de mantenir una
bona higiene bucal de les mascotes i recorda que cal visitar regularment el
veterinari.

El conte del Xipi s'ha tramès a 1160 centres
veterinaris d'arreu de Catalunya

MEMÒRIA D'ACTIVITATS
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5.3. CONCURS FOTOGRÀFIC "LA
MEVA MASCOTA"
L'any 2013, en la commemoració del 25è aniversari del Consell es va celebrar
la primera edició del Concurs de Fotografia La Meva Mascota. La bona
acollida que va tenir el certamen el va convertir en un clàssic que s’ha
celebrat consecutivament des del 2013.
En l'edició d'enguany es van rebre 790 imatges que optaven a dues
categories: la fotografia més bonica i la més original. Les imatges
guanyadores en ambdues categories són premiades, com també dos
accèssits en cada categoria.

LES EXPOSICIONS
Al
concurs
el
segueix
una
exposició de fotografies itinerant
que
recórre
les
quatre
demarcacions.
Pel
catàleg
d'aquesta
mostra
s'escullen
quaranta imatges d'entre les que
han participat en el concurs que
s'exposen juntament amb les
guanyadores.

BARCELONA:
BIBLIOTECA DE VALLCARCA PENITENTS . M. ANTONIETA COT
Dates: 18/10 a 17/11 de 2019

BARCELONA:
UNIVERSITAT
AUTÒNOMA
BARCELONA
Dates: 18/11 a 20/12 de 2019

DE

LLEIDA:
UNIVERSITAT
DE
LLEIDA
(CAMPUS CAPPONT)
Dates: 3/2 a 29/2 de 2020.

GIRONA:
BIBLIOTECA PÚBLICA DE GIRONA
Cancel·lada per l'estat d'alarma.

TARRAGONA:
MERCAT CENTRAL
Cancel·lada per l'estat d'alarma.

M E M Ò R I A D ' A CPTÀI G
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LES FOTOGRAFIES GUANYADORES
CATEGORIA: LA MÉS ORIGINAL

Primer premi: Ferran Blasco Reig

Accèssit: Mercedes Milan Cabezas
Imatge de l'entrega de premis

Accèssit: Anna Mulero Mendoza

Exposició itinerant

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

PÀGINA | 29

CATEGORIA: LA MÉS BONICA

Accèssit: Julio Blanco Martínez

Primer premi: Miquel Comalat Pérez
Cori Escoda, presidenta del Consell

Accèssit: Hortense Schaufelberger
Imatge dels sis premiats

M E M Ò R I A D ' A CPTÀI G
V IITNAAT S| 2 3
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5.4. ALTRES ACTIVITATS
PASSEJADES DE GOSSOS
Les
passejades
cíviques
de
mascotes que organitza el Consell
tenen
per
objectiu
oferir
una
activitat
en
la
que
gaudeixen
conjuntament propietaris i gossos.
És una oportunitat per apropar-se a
la ciutadania i recordar una vegada
més
els
valors
de
la
tinença
responsable i del civisme al carrer.

PASSEJADA A REUS
El 24 de febrer de 2019 va tenir lloc
la passejada de gossos a Reus. Hi
van participar 300 persones amb
200 gossos.

PASSEJADA A TARRAGONA
El 31 de març, Tarragona va acollir
la Passejada de Gossos, una cita
anual que s’organitza en el marc del
mes de la salut, promogut per
l’Ajuntament de Tarragona. Hi van
participar 70 gossos i unes 150
persones.

INAUGURACIÓ DE LA VIII
FESTA DE L’ANIMAL
El 16 de novembre es va celebrar la
"VIII edició de la Festa de l’Animal
2019 de Vilanova i la Geltrú",
organitzada per l’Ajuntament de
Vilanova
i
la
Geltrú
i
la
Mancomunitat Penedès-Garraf. La
presidenta del CCVC, Cori Escoda,
va participar en l’acte inaugural. Un
dels
objectius
compartits
pels
organitzadors
i
pel
Consell
és
sensibilitzar
en
el
civisme
i
la tinença responsable d'animals de
companyia.

CAMINADA POPULAR
TARRAGONA

A

En el desè aniversari del Dia
Mundial de l’Activitat Física, el 31 de
març es va organitzar conjuntament
amb el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, el Col·legi
Oficial de Veterinaris de Tarragona,
la Universitat Rovira i Virgili i el
Consell Esportiu del Tarragonès, la
VI edició de la caminada popular: “A
bon pas fem salut”. Unes 200
persones van sortir a caminar i van
gaudir de l'activitat.

PARTICIPACIÓ A LA
"FESTA + QUE MASCOTES"
El diumenge 20 de novembre el
Consell va participar a la "Festa +
Que
Mascotes"
organitzada
per
l’Ajuntament
de
Viladecans,
dedicada als animals de companyia,
que s'acaben convertint en més que
mascotes. Va ser una jornada amb
caràcter
festiu
amb
tallers
i
activitats molt diverses.

Imatges de la passejada de gossos de Reus, a dalt.

Cori Escoda, a la VIII Festa de l'Animal
de Vilanova i la Geltrú

La passejada de gossos de Tarragona, amb la
presidenta del Consell

Els participants de l'excursió "A bon pas fem salut" de Tarragona, al seu pas pel Francolí
A la "Festa + Que Mascotes" de Viladecans el Consell va organitzar tallers per difondre
el comportament de les mascotes (esquerra) i un circuit d'agility (dreta) pels assistents
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6. COMUNICACIÓ DEL
CONSELL
6.1. COMUNICATS DE PREMSA
LA IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA
PERMET RECUPERAR MÉS DE 5.000 MASCOTES A
CATALUNYA
20 DE MARÇ DE 2019
ELS VETERINARIS APOSTEN PER L’ESTERILITZACIÓ
COM UNA MESURA FONAMENTAL PER LA SALUT I EL
BENESTAR DELS ANIMALS
10 D'ABRIL DE 2019
EL CCVC DEMANA DE NOU A LA
L’APROVACIÓ DE L’OBLIGATORIETAT
CONTRA LA RÀBIA

GENERALITAT
DE VACUNAR

25 DE SETEMBRE DE 2019
UNA MASCOTA A CASA, UNA RESPONSABILITAT
10 DE DESEMBRE DE 2019

MEMÒRIA D'ACTIVITATS
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6.2. RECULL D'IMPACTES
DIARI ARA, SUPLEMENT
CRIATURES
15 DE SEPTEMBRE

DIARI LA MANYANA
26 DE SEPTEMBRE

DIARI DE GIRONA
25 DE SEPTEMBRE
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DIARIO
VETERINARIO
19 DE DESEMBRE

RÀDIO 4
21 DE DESEMBRE

LA MAÑANA
21 DE
DESEMBRE

MEMÒRIA D'ACTIVITATS
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6.3. L'AIAC AL WEB
L'AIAC treballa amb dades privades i es compleix amb la legislació vigent.
Pel que fa a la protecció de dades, l'assessoria jurídica tutela les
adaptacions als canvis normatius. El bon funcionament de l'AIAC depèn de
la veracitat i de l'actualització constant de les dades que es registren.
Destaquem algunes de les comunicacions que l'AIAC ha emès:

NOU RECORDATORI SOBRE LA IMPORTÀNCIA DE
COMPROVAR EL REGISTRE D’UN XIP
20 DE JUNY DE 2019

RECORDATORI SOBRE L’EXPEDICIÓ DE PASSAPORTS
31 DE JULIOL DE 2019

RECORDATORI
SOBRE
LA
NECESSITAT
DE
COMPROVAR L’EDAT D’UNA PERSONA QUE VOL SER
TITULAR D’UN ANIMAL
11 DE NOVEMBRE DE 2019

M E M Ò R I A D ' A CPTÀI G
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6.4. XARXES SOCIALS
FACEBOOK

WWW.FACEBOOK.COM/CONSELLVETCAT

S'activa el Facebook l'1 d'octubre de 2019 i es
tanca l'any amb 136 seguidors
PUBLICACIÓ MÉS VISTA
L'entrega de premis del concurs
fotogràfic
"La
Meva
Mascota",
organitzat pel Consell de Col·legis
Veterinaris, es va celebrar a la
Biblioteca
de
Vallcarca
Els
Penitents. La presidenta del Consell,
Cori Escoda Mestre, i representants
dels quatre Col·legis, van entregar
els guardons.
Es
tracta
de
la
sisena
edició
consecutiva del certamen i hi va
haver
sis
imatges
premiades,
escollides d'entre les 790 fotografies
rebudes.

MEMÒRIA D'ACTIVITATS
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YOUTUBE
Es crea el canal de Youtube el novembre de 2019 i es comença compartint
alguns dels vídeos que el Consell havia gravat.

ELS CIUTADANS ES QUEDEN ATÒNITS DAVANT LA IDEA D'UN MÓN SENSE
VETERINARIS
T'imagines un món sense veterinaris? En el vídeo, es va plantejar aquesta
hipòtesi a diferents ciutadans entrevistats a l'atzar, i la resposta va ser NO.
La professió veterinària és responsable de la cura de petits animals, aquesta
és la seva faceta més coneguda. D'entre altres funcions essencials també es
responsabilitza del benestar dels animals, del control de les zoonosis i de
certificar que la carn que mengem estigui en bon estat sanitari, vetllant per
la salut i la seguretat alimentària. Els veterinaris al teu servei.

AL TEU
SERVEI
WWW.VETERINARIS.CAT
C/ FERRAN PUIG, 15,
08023 - BARCELONA
93 418 92 94 I 902 170 401
CONSELL@VETERINARIS.CAT

