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1. PRESENTACIÓ

Recordarem l'any 2020 com el de la
pandèmia. Malgrat les dificultats, no ha
impedit que el Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya (CCVC) seguís
el seu camí i obrís una etapa plena
d'idees i projectes que han donat
resposta als nous reptes.
La pandèmia ha evidenciat que la
professió veterinària és rellevant i
essencial. La Covid-19 ha posat en relleu
la importància de treballar amb el
concepte ONE HEALTH (Una Salut),
perquè la salut humana, l'animal i la
mediambiental estan interrelacionades.
Per això, el Consell ha constituït la
Comissió One Health, formada per
destacats experts, amb l'objectiu de
trobar sinèrgies i col·laboracions des
dels diferents camps del coneixement.
S'han establert línies de col·laboració
amb les administracions en les àrees de
salut i benestar animal en les que els
veterinaris han de tenir un paper clau i
s'han potenciat reunions de treball amb
els Departaments de la Generalitat de
Catalunya per abordar, entre d'altres, la
gestió de les colònies de gats ferals i el
benestar
dels
animals
dels
nuclis
zoològics.

L'AIAC ha estat i continua sent un
model d'èxit en la identificació dels
animals
de
companyia,
un
model
admirat i seguit en diverses comunitats
autònomes. Enguany s'ha avançat en la
digitalització
i
s'ha
implantat
la
signatura electrònica. Les xifres d'animals identificats s'han incrementat i
avalen
l'eficàcia
i
simplicitat
del
sistema.
És fonamental que els quatre Col·legis
de
Catalunya
treballin
units
en
l'objectiu
ONE
HEALTH,
potenciant
aquest concepte que abraça tots els
àmbits d'actuació de la veterinària. És
el camí per valorar la professió.
Hem enfortit l'AIAC i hem encarat els
nous reptes. Hem donat pas al canvi en
la Presidència del Consell, tal com
marcaven els estatuts, i volem que
aquest
canvi
sigui
un
relleu
que
mantingui viu el projecte i els objectius
concretats per treballar sempre per la
professió veterinària de Catalunya.

Cori Escoda
Presidenta 2019 - 11/2020

Ricard Parés
President 11/2020 - actualitat
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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. Actualment, té la sèu a Barcelona. El seu àmbit d'actuació comprèn tot el
territori de Catalunya.
El màxim òrgan de decisió és el Ple, que està format per tres membres de cada
col·legi veterinari, un dels quals és el president.
El vicepresident del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona és Ricard Parés, el
president del Col·legi de Veterinaris de Girona és Ramon Cedó, la presidenta del
Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida és Carme López, al Col·legi Oficial de
Veterinaris de Tarragona hi ha hagut dues presidentes: Cori Escoda fins al novembre
del 2020 i després Verònica Araunabeña.

OBJECTIUS

1
2
3
4

5

Facilitar el treball professional als veterinaris col·legiats
Proporcionar formació i informació actualitzada
Valorar la responsabilitat del veterinari
Aglutinar i procurar el reconeixement del col·lectiu
Mostrar la professió veterinària a la societat
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2.1. 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.

EL PLE, DE GENER A NOVEMBRE DE 2020
El ple del CCVC va tenir la següent configuració des de l'1 de gener fins el 9 de
novembre del 2020.

Presidenta
Cori Escoda
Mestre

Vicepresident
Bernat Serdà
Bertran

Vocal per Barcelona
Josep Llupià Mas

Vocal per Barcelona
Marta Legido Mateo

Secretària
Carmen López
Burillo

Vocal per Girona
Ramon Cedó
Benet

Vocal per Lleida
Miquel Molins
Elizalde

Tresorer
Joan Prous
Lloses

Vocal per Girona
Rafel Mendieta
Fiter

Vocal per Tarragona
Verónica Araunabeña
Cobo

Vocal per Barcelona
Ricard Parés i
Casanova

Vocal per Lleida
Dolors Corredera
Alcover
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EL PLE, NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2020
El 9 de novembre d'enguany es va elegir Ricard Parés nou president del CCVC i va
reconstituir-se de nou el plenari. Els nous càrrecs van ser ocupats per:

President
Ricard Parés i
Casanova

Vocal per Barcelona
Ricard Adan Milanès

Vicepresident
Ramon Cedó
Benet

Secretari
Miquel Molins
Elizalde

Tresorer
Joan Prous
Lloses

Vocal per Girona
Rafel Mendieta
Fiter

Vocal per Girona
Bernat Serdà
Bertran

Vocal per Lleida
Carmen López Burillo

Vocal per Tarragona
Verónica Araunabeña
Cobo

Vocal per Tarragona
Rodrigo Freijanes
Sangroniz

Vocal per Barcelona
Marta Legido Mateo

Vocal per Lleida
Dolors Corredera
Alcover
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L'EQUIP DE TREBALLADORS
El CCVC compta amb un equip de professionals qualificats que s'encarreguen
d'executar i materialitzar les decisions i projectes que s'aproven al ple. El capital
humà és:

Marta Pérez
Cap de l'AIAC

Enric González
AIAC

Ada Roselló
AIAC

Inès Albà
Departament
Comercial

Núria Domènech
AIAC

Anna Griera
Departament
Comunicació

Vanessa Llàcer
AIAC

Anna Vilà
Departament
Gestió Tècnica

Irene Marcos
AIAC

Alejandro
Fernández
Assessor legal

2.2. ACORDS AMB ENTITATS
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. Hi ha un conveni entre les dues entitats que facilita
l'accés dels veterinaris a la biblioteca de la Facultat.

IRTA-CRESA
El Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) és un centre
propi de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Les dues
entitats han signat un conveni de col·laboració. Amb data 6
d'agost es renova l'acord marc que tindrà una durada de cinc
anys.
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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.

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.
Un conveni uneix la relació entre les dues Institucions.

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. Un
conveni vincula ambdues entitats.

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. Hi ha un conveni de col·laboració
entre el CCVC i aquesta entitat.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
VETERINARIOS DE ESPAÑA
El CCVC manté contacte i col·labora amb el Consejo General de
Colegios Veterinarios de España (CGVE), i té la intervenció que
la legislació estatal li assigna. Subscriu els acords i els
convenis que totes dues Institucions decideixen lliurement
endegar. La secretària del CCVC, membre del plenari i
presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida, Carmen
López, és membre del CGVE.
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2.3. REUNIONS INSTITUCIONALS

El CCVC com a representant del
col·lectiu veterinari i dels legítims
interessos
de
la
professió
manté
reunions
de
treball
amb
els
Departaments de la Generalitat.

AMB PRESIDÈNCIA
El 21 de setembre es va sol·licitar una
reunió
amb
el
President
de
la
Generalitat de Catalunya, Quim Torra. Al
ser inhabilitat poc després, va assumir
la
representació
del
Govern
la
consellera
de
Presidència,
Meritxell
Budó. La reunió va ser el 10 de
desembre (per videoconferència) amb
Budó i hi van assistir: el president del
CCVC, Ricard Parés; el president del
Col·legi
de
Veterinaris
de
Girona,
Ramon Cedó; la presidenta del Col·legi
de Veterinaris de Tarragona, Verònica
Araunabeña; i l'alcalde de Molins de Rei,
Joan Ramon Casals. Es van tractar els
següents temes:

ONE HEALTH
La
perspectiva
ONE
HEALTH
(Una
Salut), és el concepte que aplega tots
els sectors de la veterinària, integra la
salut
humana,
l'animal
i
la
mediambiental i és la perspectiva que
permet
gestionar
les
pandèmies
actuals. En la reunió es manifesta que
s'ha trobat a faltar la presència dels
veterinaris en el control de la Covid-19.
S'expressa la voluntat de ser part més
activa i es posa l'expertesa de la
professió veterinària a disposició de
l'Administració.

REDUIR L'IVA VETERINARI
S'ha expressat la disconformitat amb
l’IVA del 21% que grava la prestació de
serveis veterinaris. Tot i que la capacitat

de
reduir-lo
no
és
competència
autònoma, s'ha mostrat la preocupació
perquè els Pressupostos Generals de
l'Estat no contemplen la reducció.

LABORATORIS VETERINARIS I
LES PCRS
Els laboratoris de veterinària acostumen a tractar grans quantitats de
mostres. En els darrers mesos, s'han
ofert per processar mostres de PCR. En
la reunió s'ha argumentat i recordat
que aquest oferiment segueix en peu.

OBLIGATORIETAT EN LA
COL·LEGIACIÓ
D'acord
amb
la
llei
de
Col·legis
Professionals,
la
col·legiació
és
obligatòria. S'ha proposat a Presidència
que en els concursos públics per a
ocupar
places
de
veterinari
es
contempli i valori la col·legiació dels
candidats.
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AMB EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT
S'han fet diverses reunions amb aquest
Departament i s'ha ofert col·laboració i
assessorament en les diverses qüestions
veterinàries. Es consolida una relació de
col·laboració entre les dues Institucions.

ACORD DE CESSIÓ DE DADES
AIAC - ANICOM
El juliol del 2020 es va assolir un acord
entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat i el CCVC per a la cessió
de dades des de l'Arxiu d'Identificació
d'Animals de Companyia (AIAC), que
gestiona el CCVC des de l'any 2001, al
Registre
General
d'Animals
de
Companyia (ANICOM), gestionat pel
Departament des de l'any 2011.
L'acord facilita el traspàs de les noves
altes de l’AIAC a l’ANICOM i optimitza
la
gestió
de
dades,
millora
la
possibilitat de recuperació dels animals
de
companyia
perduts
o
robats,
representa un pas més en la tinença
responsable
i
compleix
amb
la
legislació vigent.
A més, promou el cens, perquè els
Consistoris i Ajuntaments accediran a
informació rellevant per a ells, com el
nombre d’animals registrats a cada
municipi. Conèixer el cens d’animals
permet adequar els serveis i espais que
es necessiten a cada municipi.

Aquesta nova forma de treballar serà un
sistema fiable i àgil de comunicació
entre:
Els
professionals
veterinaris
que
implanten el microxip.
Els Ajuntaments que gestionen els
registres censals.
El Registre general d'animals de
companyia.

PORCS VIETNAMITES
Els porcs vietnamites es consideren una
espècie exòtica invasora a Espanya des
de mitjans del 2019, un canvi que afecta
la tinença d'aquests animals com a
animals de companyia. La direcció
general de Polítiques Ambientals i Medi
Natural elabora un pla de gestió de
control dels porcs vietnamites que
implica:
la identifi-cació de l'animal,
l'alta
en
una
base
de
dades,
l'esterilització i la vacunació d'Aujeszky.
El CCVC col·labora amb la direcció de
Polítiques Ambientals i Medi Natural i
difon entre els propietaris aquest canvi
en la normativa. Demana als veterinaris
que cooperin i informin els propietaris
per facilitar l'adaptació a la regulació.

NUCLIS ZOOLÒGICS
Es fa una proposta de col·laboració en
la gestió i el benestar dels animals dels
nuclis zoològics. El CCVC ha constituït
una comissió de treball en aquesta
àrea.
D'esquerra a dreta:
president del COVGI,
Ramon Cedó; vicepresident del COVB,
Ricard Parés; presidenta del CCVC, Cori
Escoda; director general de Polítiques
Ambientals
i
Medi
Natural, Ferran Miralles; i cap de servei
de
la
Direcció
General
de
Medi
Natural,
Ignasi
Rodríguez.
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AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT

D’esquerra a dreta: Xavier Llebaria, Ricard Parés, Alba Vergés, Cori Escoda i Ramon Cedó.

Amb el Departament de Salut es van fer
dues reunions: el 28 de juliol i el 29 de
setembre. La imatge correspon a la
segona reunió i hi van assistir: la
presidenta del CCVC, Cori Escoda; el
vicepresident del COVB, Ricard Parés; el
president del COVG, Ramon Cedó; la
consellera del Departament de Salut,
Alba Vergés; i el director de l’Agència
de Salut Pública de Catalunya, Xavier
Llebaria.
Van
tractar
els
següents
temes:

VETERINARIS DEL
DEPARTAMENT DE SALUT
Es va destacar la implicació i rellevància
dels veterinaris del Departament de
Salut durant la pandèmia: van seguir
realitzant
les
auditories
i
controls
sanitaris programats. Però les circumstàncies
restrictives
van
obligar
a
adaptar-les i a fer-les virtualment.
Aplicant els seus coneixements en
bioseguretat
i
epidemiologia,
van
organitzar la mobilitat interna en les
residències d'avis.

També s'ha remarcat la responsabilitat
dels veterinaris en els controls sanitaris
dels aliments d'origen animal i la
rellevància de la professió veterinària i
dels veterinaris de Salut en qüestions
de Salut Pública a Catalunya, tal com
estableix la Llei 44/2003 d'Ordenació de
les
Professions
Sanitàries
i
també
segons el reglament 625/2017 de la Unió
Europea sobre la Responsabilitat dels
Controls Oficials. S'ha traslladat a la
consellera la inquietud professional dels
veterinaris de Salut. El Consell es
postula
per
participar
en
futures
negociacions professionals i en el rol
del veterinari en la Salut Pública.

ONE HEALTH
El CCVC expressa que s'han trobat a
faltar els veterinaris en la gestió de la
COVID-19. També es comenta que el
CCVC
constituirà
una
comissió
interdisciplinària d'experts per crear
sinergies i treballar sota el concepte
One Health en el control de zoonosi.

MEMÒRIA D'ACTIVITATS
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DURANT LA PANDÈMIA

FORMACIÓ

Els veterinaris han seguit treballant
durant la pandèmia, d'acord amb el
caràcter essencial de la professió: han
col·laborat amb les residències d'avis,
han
lliurat
material
sanitari
i
equipament d'EPIs; han cedit respiradors a Salut, els quals es destinaven a
hostpials, centres de salut i residències.
Els
investigadors
i
científics
han
explicat que el paper de les mascotes és
negligible en la propagació de la Covid19 i des del CCVC s'ha traslladat aquest
missatge a la societat amb comunicats i
vídeos elaborats a partir d'entrevistes
fetes al catedràtic i Dr. en Veterinària,
Joaquim Segalés.

Es manifesta
un
interès
mutu
en
organitzar
cursos
de
formació.
Es
plantegen diversos temes d'interès: ús
d’antibiòtics
i
exportacions,
entre
d'altres. Aquests cursos aniran destinats
a tot el col·lectiu veterinari.

COL·LEGIACIÓ OBLIGATÒRIA

SEGURETAT ALIMENTÀRIA
El CCVC és membre de la comissió de
Seguiment de la Seguretat de l'Aviram,
impulsada
per
l'Agència
de
Salut
Pública de Catalunya. El president del
COVG, en representació del Consell,
forma part d'aquesta comissió que té
objectiu principal de promoure les
bones pràctiques en la producció càrnia
d'aviram i d'ous.

El CCVC expressa el seu desig de què el
Departament
conscienciï
els
seus
veterinaris en l'obligatorietat de la
col·legiació.

AMB EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA,
RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ, DARP
VACUNACIÓ OBLIGATÒRIA
CONTRA LA RÀBIA
La ràbia és la malaltia zoonòtica vírica
més letal que es coneix. L'organització
Mundial de la Salut (OMS) ha establert
el projecte mundial "Units contra la
Ràbia", per elaborar una estratègia
comuna amb l'objectiu d'erradicar la
ràbia l'any 2030, i el CCVC se suma a
aquest propòsit.
Per aconseguir-ho, cal que la vacunació
dels gossos sigui obligatòria i anual, ja
que caldria assolir un 70% de població
canina vacunada perquè actuï com a
barrera immunitària.
Un dels objectius del CCVC és que la
vacunació
contra
la
ràbia
sigui
obligatòria a Catalunya, com ja ho és a
la majoria de Comunitats Autònomes i
a Europa.

Cal
continuar
fent
pedagogia
per
aconseguir una tinença responsable i
dissenyar una política de control dels
gossos de carrer que parteixi de la
correcta identificació dels animals de
companyia.

PRESCRIPCIÓ D'ANTIBIÒTICS
El CCVC va exposar al Departament la
necessitat de millorar la comunicació a
la plataforma GTR de les prescripcions
d'antimicrobians arran del malestar
creat entre els veterinaris de producció
en aquesta qüestió.
El DARP va fer formació (2017-2018) en
l'ús prudent d'antibiòtics i les seves
incompatibilitats
amb
l'objectiu
de
conscienciar el col·lectiu.
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S'acorda celebrar una reunió telemàtica
extraordinària oberta als col·legiats i
col·legiades en la que el DARP resoldrà
dubtes.
Finalment es recorda que el CCVC té
previst organitzar un curs formatiu de
l'Ús Prudent d'Antibiòtics el març del
2021; en aquest curs es revisaran les
incidències detectades.

COMUNICATS DEL SECTOR
El CCVC coopera amb el DARP en
l'emissió de comunicats als col·legiats:
El setembre del 2020 s'informa del
primer cas confirmat del virus del Nil
Occidental (VNO) a Catalunya. Es
detalla la situació i s'ofereixen pautes
per
la
vigilància,
seguiment
i
protocol d'actuació en cas de sospita
de VNO.
Es traslladen pautes a seguir pel
sector ramader durant la pandèmia
de la Covid-19.
Es participa i treballa en l'elaboració
de l'enquesta que ha de permetre
entendre i definir la situació de la
Leishmània a Catalunya i la seva
afectació en animals.
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TAULA SECTORIAL
S'envia una petició a la directora
general
d'Agricultura
i
Ramaderia
d'aquest departament per sol·licitar la
incorporació
d'un
representant
del
CCVC
a
les
Taules
Sectorials
de
Ramaderia.

ALTRES TEMES
VETERINARI D'EXPLOTACIÓ.
S'expressen diverses consideracions en
la definició del veterinari d'explotació
en
la
seva
tasca,
dependències
i
responsabilitats
CARTILLA SANITÀRIA.
Es comunica que les cartilles sanitàries
que edita el CCVC pels animals de
companyia passen a tenir els fulls
numerats. Es recorda i es reconeix la
importància
de
la
cartilla
com
a
document sanitari que garanteix la
traçabilitat
i
el
control
sanitari
d'aquests animals.

2.4. PARTICIPACIÓ A ACTES DEL SECTOR
La presidenta del CCVC, Cori Escoda va
participar en la presentació de l'acte
inaugural de Porcifòrum, celebrat el 4
de març del 2020 a Lleida. És una de les
trobades més rellevants del sector
porcí. Es van tractar diversos aspectes
del sector: la realitat dels productors, la
situació de la Peste Porcina Africana i el
benestar dels animals, entre d'altres
temes.
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2.5. FACULTAT DE VETERINÀRIA

Enguany s'han fet diverses reunions
amb la degana de la Facultat de
Veterinària de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), Maite Martín.
S'han comentat diferents aspectes de
la professió veterinària: la necessitat
d'una formació reglada i reconeguda
del personal assistent dels centres
veterinaris, la fisioteràpia en animals i
els plans d'estudi.

COL·LEGIACIÓ OBLIGATÒRIA
En virtut de l'article 3 de la Llei 2/1974
de Col·legis Professionals, la col·legiació en la professió veterinària és obligatòria. El CCVC va realitzar un tríptic
destinat als alumnes de cinquè
del
Grau en Veterinària que informava dels
avantatges de la col·legiació.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA I
CALENDARI
La mostra itinerant de fotografies que
recull una selecció de les imatges
rebudes al 7è Concurs de Fotografia "La
Meva Mascota" que organitza el CCVC
es va exposar a la biblioteca de la
Facultat de Veterinària. Es va aprofitar
l'avinentesa per lliurar el calendari
2020 del CCVC a tots els estudiants de
cinquè curs.

3
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3. ARXIU D'IDENTIFICACIÓ
D'ANIMALS DE COMPANYIA

3.1. QUÈ ÉS
Creat i gestionat pel CCVC, 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 finalitat és facilitar la localització de gossos, gats, fures i altres animals
domèstics perduts, robats o extraviats. Això és possible perquè els animals han estat
degudament identificats amb un microxip (normalitzat amb els 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).
Aquest any es fa un tríptic per donar a conèixer l'AIAC als nous col·legiats.

3.2. REGISTRE DE XIPS
El 31 de desembre de 2020, l’AIAC tenia
registrats 1.373.171 animals
EVOLUCIÓ ALTES 2011-2020
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TOTAL NOVES ALTES EN 10 ANYS: 918.234
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EVOLUCIÓ ALTES 2020 PER MESOS
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TOTAL NOVES ALTES 2020: 105.755

3.3. 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 la certesa instantània que el xip està registrat correctament.

EVOLUCIÓ IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 2020 PER MESOS
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TOTAL IDENTIFICACIONS: 74.038
Un 70% de les identificacions van ser
electròniques el 2020, un percentatge quasi
igual al de l'any anterior
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3.4. 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 2.500
animals a l’any
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El percentatge de recuperació d’animals perduts
va ser de 87,01% durant el 2020

ANY
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
TOTAL

ANIMALS
LOCALITZATS

ANIMALS
RECUPERATS

2.442
3.325
4.110
4.392
4.407
4.856
5.390
5.284
5.129
5.634
5.482

2.125
2.859
3.528
3.419
3.278
3.440
3.504
3.422
3.160
3.444
3.578

50.451

35.757

%
RECUPERATS
87,01%
85,98%
85,84%
77,85%
74,38%
70,84%
65,00%
64,76%
61,61%
61,13%
65,27%
71,27%
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EVOLUCIÓ IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA DELS ANYS 2019 I 2020
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Identificacions 2019
Identificacions 2020

L'evolució de les identificacions electròniques
demostra que el 2020 ha estat un any marcat per
la Covid-19 i el confinament

SIGNATURA ELECTRÒNICA
El passat 10 de juny del 2020 va començar a funcionar la SIGNATURA ELECTRÒNICA,
la darrera actualització de l'aplicació de l'AIAC. Ha estat una de les millores més
importants dels darrers anys, tant pel que fa a inversió econòmica com també per
l'impacte que ha tingut en facilitar la feina al veterinari.
Amb aquesta millora, el veterinari i el propietari poden signar els tràmits que es
realitzen a través de l'aplicació de l'AIAC amb el dit des d’un dispositiu de pantalla
tàctil.
Quines importants millores de servei suposa la signatura digital:
Es facilita la feina al veterinari.
No caldrà enviar una còpia a l’AIAC, ja que es guarda directament al núvol.
Els documents, com que estan al núvol, seran sempre recuperables.
Estalvi de costos d’impressió i d’enviament per correu postal.
Reduir espai físic ocupat per arxivadors.
Som més respectuosos amb el medi ambient.
Per explicar el funcionament del nou sistema es van fer durant 2020 xerrades
informatives a les sèus col·legials, també està disponible un vídeo amb la formació i
es van actualitzar tots els manuals de funcionament dels usuaris.

De juny a desembre del 2020 s'han signat 56.865
documents de forma electrònica
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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 2020, el percentatge de recuperació
d’animals perduts va ser del 67,13%
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En els darrers deu anys, l'AIAC ha atès 22.739
comunicacions de pèrdua

3.5. 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. Des
del juny de 2018, el penjoll 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 2020 es van distribuir 117.755
penjolls amb codi QR

1.093

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

PÀGINA | 24

3.6. 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 2020, l’AIAC ha realitzat els tràmits següents:

Canvis de propietari / posseïdor.............................................. 7.963
Modificacions de dades.............................................................. 1.753
Baixes de microxip.................................................................... 19.864
Passaports d’animals de companyia....................................... 5.408
I n s c r i p c i o n s d e m i c r o x i p s R E I A C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 . 8 0 9
TOTAL DE GESTIONS I TRAMITACIONS: 40.797

En el període 2020 l’AIAC ha gestionat 40.797
documents relacionats amb la identificació

3.7. 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 al dia, 365 dies l'any

3.8. CARTILLES SANITÀRIES
A partr del maig del 2020, el CCVC entrega als centres veterinaris les cartilles amb la
numeració inclosa a totes les pàgines del document per garantir la seva traçabilitat i
oferir millor servei als propietaris.
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3.9. CONVENIS AMB AJUNTAMENTS I
PROTECTORES
AJUNTAMENTS
El Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya ha signat convenis d'accés a
l'AIAC amb 142 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.
Destaquem els convenis amb les ciutats
de Barcelona, Lleida, Girona, 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 cens 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, perquè actualitza els
canvis
de
propietari
i
les
baixes
d'animals.

PROTECTORES
El Consell ha signat convenis amb sis
Protectores amb l’objectiu de fomentar
la identificació i la tinença responsable
d’animals de companyia. Durant l’any
2020,
s’han
inscrit
3.309
noves
identificacions corresponents a xips de
conveni protectores.

3.10. REIAC
L'AIAC
està
connectat
a
la
Red
Española de Identificación de Animales
de Compañía, REIAC, que és la xarxa
que agrupa i connecta les bases de
dades
d'animals
de
companyia
existents en les Comunitats Autònomes
d'Espanya.
A
més,
la
REIAC
està
interconnectada amb les xarxes d'iden-

tificació d'altres països, tot plgat amb
l'objectiu de procurar la recu-peració
d'animals de companyia. A la pràctica,
la
REIAC
permet
contactar
amb
qualsevol
propietari
d'Espanya
i
d'Europa que hagi identificat la seva
mascota i l'hagi inscrit en una base de
dades com l'AIAC.

4
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4. ÀREA DE GESTIÓ TÈCNICA
El setembre del 2020 es crea el
departament de gestió tècnica. Es
comptarà amb la persona qualificada
per desenvolupar les següents funcions:
Col·laborar i coordinar amb l’AIAC, el
departament
comercial
i
el
de
comunicació en les actuacions de
gestió veterinària del CCVC.
Gestionar les relacions amb els
diferents Departaments de la Generalitat per fer:
Resum de les reunions.
Seguiment i implementació dels
aspectes
acordats
amb
les
directrius de Presidència.
Organitzar reunions de treball amb
els tècnics dels departaments de la
Generalitat vinculats a la veterinària
(Salut, Territori i Sostenibilitat i
DARP).
Efectuar el seguiment i coordinació
de les actuacions als ajuntaments
pels convenis i sol·licituds tècniques.
Potenciar
la
col·legiació
dels
veterinaris llicenciats i graduats.

Coordinar i implementar els diferents projectes del CCVC amb les
comissions de treball:
Comissió de clíniques i programa
GIF-VET,
Comissió One Health,
Comissió de nuclis zoològics.
Programar la formació destinada a
tot el col·lectiu veterinari:
Amb científics i professorat de la
UAB, CRESA, IRTA i experts dels
diferents sectors.
Cursos
homologats
i
amb
certificació.
Coordinació de la formació del
Consell i la dels Col·legis.
Fer el seguiment de l'estudi IRTACReSA de Covid-19 en animals de
companyia.
Coordinar les relacions del CCVC
amb:
l'Acadèmia
de
Ciències
Veterinàries, l'Associació Catalana de
la Història de la Veterinària i altres
Institucions i seguiment dels seus
convenis.

4.1. FORMACIÓ
La formació és un dels pilars de l'àrea de gestió tècnica i per extensió ho és del
CCVC. El 2020 es comença a treballar en l'organització d'un curs de l'ús prudent dels
antibiòtics i en un altre sobre la importació i exportació de la carn, que han
d'implementar-se el 2021.
La renovació dels convenis que el Consell ha signat amb: IRTA-CReSA, Grup ASIS,
AVHIC i amb la Facultat de Veterinària permeten ampliar el ventall formatiu,
l'organització de cursos i les relacions amb experts qualificats. La formació
continuada i actualitzada dirigida als col·legiats és un objectiu prioritari de la nostra
Institució.

RENOVACIÓ ACCÉS A DOCUMENTAVET I VETTV
El CCVC aprova renovar el servei DocumentaVet i VetTV, amb el compromís dels
Col·legis de promoure’n l’ús entre els col·legiats. Es posa al seu abast l'accés gratuït
d'aquesta base de dades documental per a la informació i la formació veterinària. És
un servei actiu a la part privada de la pàgina web www.veterinaris.cat.
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4.2. COL·LABORACIÓ EN ESTUDI
D'INVESTIGACIÓ AMB IRTA-CRESA
El nou coronavirus, el SARS-CoV-2, és
encara un gran desconegut i calen
dades i evidència científica sobre com
afecta als animals de companyia. Per
això, el CCVC va voler col·laborar amb el
Centre de Recerca en Salut Animal
(CReSA) de l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentària (IRTA).
Els investigadors d'IRTA-CReSA han
iniciat, aquest 2020, un estudi per
observar
les
afectacions
del
nou
coronavirus en gossos, gats i fures.
Un dels objectius del CCVC i dels quatre
Col·legis de Veterinaris de Catalunya és
participar
i
promoure
la
recerca
científica. A mitjans de 2020, es va
demanar la col·laboració dels centres
veterinaris i se'ls va animar a recollir i
enviar mostres de gossos, gats i fures i
participar
així
en
la
investigació
científica.
L'estudi
preveu
comptar
amb
un
nombre considerable de mostres i
probablement no conclourà fins a l'any
2022.

CONVENI AMB IRTACRESA
Enguany, s'ha renovat el conveni amb
IRTA-CReSA
pel
qual
les
dues
Institucions estableixen col·la-borar en
activitats
de
formació
i
difusió
científico-tècnica.
Les
matèries
i
modalitats
col·laboració podran ser:

de

de
serveis
tècnics,
1. Prestació
infraestructures
i
assessorament
mutu en matèries relacionades amb
la seva activitat.
en
programes
de
2. Cooperació
formació permanent del personal
d'ambdues Institucions.
3. Organització i execució d'activitats
comunes
relacionades
amb
la
promoció social de la recerca i el
desenvolupament tecnològic.
i
projectes
formatius
4. Programes
considerats d'interès mutu
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4.3. LES COMISSIONS
COMISSIÓ DE CLÍNIQUES
Aquesta comissió es va formar per
desenvolupar el programa de Gestió
Integral Felina Veterinària (GIF-VET) a
finals del 2019. Els veterinaris clínics
són majoritaris i aquesta comissió s'ha
consolidat i actua com altaveu d'aquest
important
sector
professional.
Programa
cursos
de
formació
específica. És destacable la iniciativa

per promoure la identificació i inscripció dels gats a l'AIAC, que va endegar la
campanya #Coses Molt De Gats.
Els seus integrants són:
Marta Legido (COVB),
Rafel Mendieta (COVG)
Dolors Corredera (COVLL)
Veronica Araunabeña (COVT)

GESTIÓ INTEGRAL FELINA VETERINÀRIA, GIF-VET
Una de les àrees principals de treball
de la comissió de clíniques ha estat el
programa GIF-VET: una guia d'acompanyament a les administracions que
pretén reduir, estabilitzar i controlar
les colònies de gats, tenir cura de la
seva salut, del seu benestar i alhora
vetllar per la salut pública.
La Llei 22/2003, del 4 de juliol, de
Protecció dels Animals, estableix que
correspon als Ajuntaments de recollir i
controlar els animals de companyia
abandonats o extraviats. Amb aquest
programa es volen estandarditzar els
protocols de gestió de les colònies
felines.
Proposa
la
implementació
d'una
sistemàtica
CERR
(captura,
esterilització, registre i retorn) adaptada a
les necessitats del municipi, a la
quantitat de colònies i a l'estat sanitari
dels animals. Es prepara també un
dossier
tècnic
de
presentació
del
projecte
per
entregar
a
les
administracions.

OBJECTIUS GIF-VET
El programa GIF-VET té els següents
objectius:
Ajudar les administracions a complir
la legislació vigent.

Instaurar les colònies GIF-VET. Una
colònia GIF-VET és una colònia felina
registrada al municipi que compta
amb un llibre de Registre i amb els
documents
necessaris
que
defineixen la situació i l’espai, els
gestors responsables, la relació dels
animals
de
la
colònia,
la
seva
identificació i la documentació de
control i traçabilitat.
Identificar els animals que integren
la colònia.
Controlar la reproducció.
Millorar i regular la situació sanitària
de la colònia.
Vetllar
pel
benestar
dels
gats
d'acord
amb
els
indicadors
de
benestar.
Definir els protocols i les bones
pràctiques que garanteixin la salut
pública.
Emetre un certificat de “Qualitat de
colònies”.

FORMACIÓ
S'ha donat formació a les persones
alimentadores de gats de l'Ajuntament
de Gavà i se'ls va lliurar un certificat
d'assistència. La formació en bones
pràctiques
etològiques,
mesures
higienicosanitàries i alimentació de les
persones implicades en el programa
GIF-VET és fonamental.
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COMISSIÓ DE NUCLIS ZOOLÒGICS
S'estima que més d'un 40% dels nuclis
zoològics actius no estan inscrits en el
Registre
de
Nuclis
Zoològics
de
Catalunya i no tenen el número de
registre corresponent del Departament
de Territori i Sostenibilitat.
Les normatives que afecten els nuclis
zoològics estableixen obligacions en
l'autorització
i
manteniment
de
registres, gestió o assistència veterinària, entre altres.
El CCVC vol assegurar el compliment de
les normes bàsiques d’ordenació dels
nuclis
zoològics,
les
condicions
higiènico-sanitàries, la seguretat, els
requisits mediambientals i el benestar
animal, tot des del concepte One
Health,
que
vincula
salut
animal,
humana i ambiental.
El Consell ha constituït la comissió de
nuclis zoològics que col·laborarà i ajudarà el veterinari responsable a definir
les mancances del nucli i informarà a
qui correspongui per esmenar-les. Els
membres que la conformen són:
Anna Ortuño (COVB)
Marta Legido (COVB)
Lourdes Ripoll (COVT)
Rafel Mendieta (COVG)
És absolutament necessari que el servei
veterinari
de
protectores
i
nuclis
zoològics disposi dels mitjans adequats
per prevenir i controlar de forma eficaç
les malalties dels animals que acullen.
Cal que les persones que treballen
amb les protectores i nuclis zoològics.
es
coordinin
i
comuniquin
amb
fluidesa.

OBJECTIUS
Divulgar la importància del control
dels nuclis zoològics.
Tenir un registre complet de tots els
nuclis zoològics existents.
Adequar els nuclis zoològics a la
normativa vigent.
Ajudar
les
administracions
responsables en el control dels
nuclis zoològics.
Conèixer l’estat real dels nuclis
zoològics per millorar-ne el control
sanitari, les condicions higièniques,
epidemiològiques
i
de
benestar
animal.
Garantir l’estatus sanitari requerit
per la normativa.
Especificar l’àmbit d’actuació dels
nuclis zoològics
que no haurien
d'actuar com a centres veterinaris.

L'ENQUESTA
La
comissió
acorda
elaborar
una
enquesta (CCVC - Col·legis) que permetrà conèixer i definir l’estat del nucli
zoològic i la seva valoració. Aquesta
enquesta
englobarà
els
apartats
necessaris
que
especificaran
les
correctes actuacions sanitàries i de
benestar animal.
Es faran els protocols necessaris que
han
de
tenir
i
seguir
els
nuclis
zoològics, es definirà la figura de
l'auditor i altres aspectes com els
convenis o els serveis a oferir en cada
cas.

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

PÀGINA | 31

COMISSIÓ ONE HEALTH

D’esquerra a dreta: Mª Àngels Calvo, Lorenzo Fraile, Natàlia Majó, Maite Martín.

La comissió One Health es va constituir
el desembre del 2020 amb l'objectiu de
difondre i conscienciar en el concepte
One Health. És una forma de treball
cada vegada més acceptada que entén
la salut des d'una perspectiva col·laborativa, multisectorial i transdisciplinària, que reconeix les connexions
entre
persones,
animals
i
medi
ambient.
Problemes tan actuals i crítics com
l'emergència climàtica, la resistència
als antibiòtics o la pandèmia de SARSCoV-2,
confirmen
la
validesa
i
rellevància del concepte One Health
(Una Salut).
La comissió actuarà com un òrgan
consultiu
en
malalties
zoonòtiques
(malalties transmissibles entre animals
i persones). També serà un instrument
per
fer
més
visible
el
rol
dels
professionals de la salut, i una eina per
seguir col·laborant amb l’Administració
i per enfortir els vincles de treball
interdisciplinaris.

La comissió està formada per:
Maria Àngels Calvo: doctora en
farmàcia i en veterinària, catedràtica
en Sanitat Animal per la UAB.
Lorenzo José Fraile Sauce: doctor en
veterinària.
Natàlia Majó: directora del Centre
d’Investigació en Sanitat Animal
(CReSA) de l’Institut d’Investigació i
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
Maite Martín: degana de la Facultat
de Veterinària de la UAB i presidenta
de la Conferència de Degans de les
Facultats de Veterinària de l'Estat.
Les
àrees
de
treball
són:
la
bioseguretat alimentària, el control de
zoonosis,
la
resistència
als
antimicrobians i l'emergència climàtica.
Amb aquesta comissió, el Consell es
posa al servei de la societat, de
l’administració pública i dels mitjans
de comunicació per aportar els nostres
coneixements.
Vol
contribuir
a
la
millora de la salut pública, de la salut
animal i també del mediambient.

4.4. COMUNICACIÓ TÈCNICO CIENTÍFICA
La Dra. en veterinària i catedràtica en Sanitat Animal, Mª Àngels Calvo, va elaborar
documentació tècnico-científica del virus de la Febre del Nil que es va difondre
entre el col·lectiu veterinari. Així mateix, durant la pandèmia, el CCVC li va demanar
diversos informes sobre el coronavirus, que es van fer arribar als veterinaris
col·legiats i que també es van adreçar a la societat en general.
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4.5. BENVINGUT/DA A LA PROFESSIÓ
El projecte "Us Donen la Benvinguda a la Professió Veterinària" té com a objectiu
fomentar la col·legiació entre els veterinaris i veterinàries que s'acaben de graduar.
En virtut de l'article 3 de la Llei 2/1974 de Col·legis Professionals, la col·legiació dels
veterinaris és obligatòria. Més enllà d'aquesta obligatorietat legal, la missió del
CCVC és dotar aquesta col·legiació d'un valor real pels seus membres. Ens hem dotat
d'un eficient equip de professionals que treballa per facilitar el desenvolupament
professional en cada un dels perfils de la veterinària.
Aquest projecte pretén ressaltar els avantatges de la col·legiació que oferexien els
quatre Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya.

DOSSIER PELS
COL·LEGIATS
Es va elaborar un dossier
per
lliurar
als
nous
veterinaris/es
col·legiats/es,
vegeu-ne
un
petit
abstracte
a
les
imatges de la dreta. En
aquest
document,
es
dóna la benvinguda i es
presenten els serveis que
el CCVC i els Col·legis
posen al seu abast per
facilitar la incorporació a
la professió.

4.6. COS DE MOSSOS D'ESQUADRA
La direcció del CCVC va mantenir dues reunions amb membres del Cos de Mossos
d'Esquadra en les que es va plantejar la col·laboració del col·lectiu veterinari en les
competències de protecció dels animals del cos de policia. Es demana al CCVC
suport tècnic, assessorament especialitzat i formació.
Es va especificar que la formació podria ser en forma de xerrades, conferències o
exposicions sobre temàtiques concretes relacionades amb la protecció dels animals i
que aniria dirigida a membres de la Policia General de Mossos d'Esquadra (PGME). Es
va estudiar la participació en plans o activitats formatives de l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya.
També es va abordar la possibilitat d'accedir a la base de dades d'animals de
companyia del Consell, sempre d'acord amb la normativa de l'AIAC, i proporcionar
assessorament relacionat amb aquesta base de dades.

5
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5. ÀREA JURÍDICA
5.1. ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
Redacció del contracte tipus de
prestació
de
serveis
per
a
les
empreses
que
col·laboren
habitualment amb el Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya
(en endavant, CCVC).
Assessorament, revisió i, si escau,
redacció de respostes a propietaris
sobre
diverses
consultes
relacionades amb els microxips per a
identificació d'animals, les cartilles
sanitàries del CCVC i els passaports
per a animals de companyia.
Assessorament, revisió i, si escau,
redacció de respostes als diversos
escrits
de
particulars
(advocats
d'asseguradores principalment), i als
oficis
i
requeriments
policials,
administratius
i
judicials
rebuts
sobre
petició
de
dades
dels
propietaris
d'animals
inscrits
a
l'AIAC necessaris per al curs de les
diligències i dels procediments.
Assessorament i revisió, des del punt
de vista jurídic, de tot el procés
seguit per a la signatura electrònica
de la documentació de l'AIAC (altes,
baixes i modificacions de dades) per
part
dels
veterinaris
i
dels
propietaris / posseïdors d'animals de
companyia , a través de qualsevol
dispositiu amb pantalla tàctil de què
sigui titular el veterinari.
Assessorament, revisió i, si s'escau,
redacció dels contractes signats pel
CCVC amb proveïdors i les seves
renovacions.
Revisió des del punt de vista jurídic
del Conveni marc aprovat pel CCVC i
l'IRTA.
Revisió des del punt de vista jurídic
del Conveni aprovat pel CCVC i el
Departament de Territori per a la
cessió periòdica de les dades de
l'AIAC a l'Anicom.

Redacció dels convenis i contractes
de col·laboració subscrits pel CCVC
amb
Protectores,
Ajuntaments,
Consells Comarcals, per a l'accés a la
base de dades de l'AIAC, gestió de
cens
d'animals
de
companyia,
foment
de
la
identificació,
subministrament
del
material
corresponent i programa GIF-VET,
així com la revisió i actualització de
les renovacions dels convenis i
contractes en vigor.
Revisió de la documentació enviada
pels col·legis a l'AIAC per sol·licitar
el canvi de titularitat de centres i
responsables
del
material
d'identificació assignat als mateixos.
Revisió del recurs d'alçada preparat
per Conversia contra la Resolució de
2020.06.17
de
la
Sotsdirectora
General
de
Polítiques
Actives
d'Ocupació reclamant l'ingrés de
420 euros per diferències detectades
en les bonificacions de quotes per
formació professional de l'exercici
de 2017.
Redacció de carta a l'Excma. Rectora
de la UAB sol·licitant l'emissió d'un
dictamen
pericial
sobre
la
capacitació
dels
veterinaris
per
poder participar en la convocatòria
per a ocupar els llocs de treball de la
"opció de Medi ambient" objecte de
la Resolució PDA / 2907/2019 de 7 de
novembre i del recurs contenciós
administratiu interposat pel CCVC
contra la mateixa.
Assessorament
jurídic
sobre
els
danys soferts a la seu del CCVC per
motiu de les filtracions d'aigua a
conseqüència
de
la
incorrecta
impermeabilització de les claraboies
existents en els patis comunitaris de
l'edifici.
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Redacció de resum informatiu de les
principals
novetats
del
"Conveni
col·lectiu de treball de Centres i
Serveis Veterinaris" signat entre la
Confederació
Empresarial
Veterinària Espanyola i els sindicats
UGT
i
CCOO,
i
posteriorment
respostes als dubtes que sobre el
mateix han rebut alguns Col·legis
dels seus col·legiats.
Revisió des del punt de vista jurídic
de diversos documents interns dels
Col·legis integrants del CCVC (baixes
col·legials, autorització eutanàsies,
altes
pacients
de
clíniques,
notificacions a col·legiats, etc.), així
com dels tràmits de modificació dels
seus Estatuts, i assessorament sobre
diverses qüestions relacionades amb
els expedients deontològics oberts
al llarg de l'exercici 2020.
Assistència a les reunions de la
Comissió Permanent i de Ple del
CCVC celebrades durant 2020 i
posterior revisió, des del punt de
vista jurídic, de les actes d'aquestes
reunions.
Redacció de diverses cartes a la
secretària general de Departament
de Salut i a la D. Gral. de Funció
Pública
sol·licitant
l'anul·lació
o
paralització
de
diverses
places
ofertades per a ser ocupades per
personal del Cos de Salut Pública
exclusivament.
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Revisió de la documentació a lliurar
al Síndic de Greuges en la reunió
que es va mantenir amb ell per
representants del CCVC per valorar
establir un sistema alternatiu al
microxip
per
a
la
identificació
d'animals de companyia (a través del
seu ADN).
Seguiment i control des del punt de
vista jurídic de l'exercici de l'opció
de compra per part del CCVC del
local de C/ Escipió, de Barcelona que
tenia contractat mitjançant leasing
amb el BBVA.
Revisió, des del punt de vista jurídic,
de
les
bases
del
concurs
de
fotografia "la meva mascota" de
l'AIAC per a l'any 2020.
Assessorament jurídic a la Comissió
Permanent
del
CCVC
sobre
la
situació de la fisioteràpia equina i en
animals de companyia.
Assessorament jurídic a les Juntes
de
Govern
dels
Col·legis
de
Tarragona i Barcelona sobre diverses
reclamacions relacionades amb les
seves eleccions.
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5.2. ASSUMPTES JUDICIALS
Recurs
contenciós
administratiu
530/2016 contra multa de 90.000 euros
imposada per l'Autoritat Catalana de la
Competència. En col·laboració amb
l'advocada
Evelyne
Ameye
s'aconsegueix Sentència de Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que
estima el nostre recurs contra la 2a i 3a
infracció
(cartilla
sanitària
AIAC
/
passaport), mantenint, però la primera
infracció (campanyes) i redueix la
multa
de
90.000
a
15.000
euros.
Assessorament jurídic per:
Pagament de la multa de 15.000
euros a l'Autoritat Catalana de la
Competència.
Cancel·lació de l'aval prestat per
Banc de Sabadell per un import de
90.000 euros i per a l'alliberament
de la peça existent per aquesta
mateixa
quantitat
constituïda
a
favor de l'esmentat Banc sobre
Imposició a Termini Fix del CCVC.
Interposició
de
recurs
contenciós
administratiu contra la Resolució PDA
/ 2907/2019 de 7 de novembre, per la
qual es convoca el procés de selecció
per proveir 760 places de l'escala
superior d'administració general del
cos superior d'administració (grup A,
subgrup A1) de la Generalitat de
Catalunya (núm. de registre de la
convocatòria 242), publicada al diari
oficial de la Generalitat de Catalunya,
número 8000 de 12 de novembre de
2019, per no haver inclòs la titulació de

graduat,
llicenciat
o
doctor
en
veterinària entre les titulacions oficials
que permeten participar en el concurs
oposició convocat per proveir les places
de "Medi ambient".
Seguiment, amb l'advocat penalista
contractat, Joan Carles Tejedor, de la
denúncia interposada contra Olescan i
altres
persones
físiques
per
presumptes
delictes
d'intrusisme
professional, falsificació de documents
veterinaris, maltractament animal i
tràfic de gossos amb documentació
falsificada. Actualment el procediment
està pendent que es dicti Sentència per
l'AP Tarragona contra la interlocutòria
del Jutjat d'Instrucció 7 de El Vendrell
que va acordar la pràctica de diverses
proves a instància nostra i a les quals
es va oposar la part denunciada.

6
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6. ÀREA DE COMUNICACIÓ

L'objectiu de l'àrea de comunicació del CCVC és donar a conèixer a la societat l'àmbit
d'actuació de la veterinària i valorar la seva expertesa en control de zoonosi, benestar
animal, sanitat animal, seguretat alimentària, producció animal i control de qualitat.
Aquesta àrea vol fer arribar als col·legiats la informació rellevant sobre l'activitat del
CCVC i sobre l'actualitat del sector, en forma de comunicats, tríptics, xerrades,
conferències i notícies a plataformes digitals.

6.1. CAMPANYA SIGNATURA
ELECTRÒNICA
Des del 10 de juny del 2020 està disponible la
signatura electrònica: la darrera millora que permet
signar els documents que es tramiten des de
l'aplicació de l'AIAC a través de la pantalla qualsevol
dispositiu
de
pantalla
tàctil.
Per
facilitar
la
implementació d'aquesta innovació, fer-la més
senzilla pel veterinari i minimitzar dubtes, es va
preparar informació, comunicats, material gràfic,
jornades presencials als quatre Col·legis, un manual
pels usuaris de l'AIAC i tutorials en vídeo.

6.2. CAMPANYA #COSES MOLT DE GATS
La campanya #Coses molt de gats vol
conscienciar i promoure els beneficis de
la identificació dels gats a una base de
dades com l'AIAC. A banda de ser una
obligatorietat legal -com estableix la Llei
de
Protecció
dels
Animals-,
la
identificació i la inscripció a l'AIAC,
facilita la localització dels animals que
es perden.
L'AIAC està dotat dels recursos tècnics
necessaris i del personal adequat que el
manté actualitzat, operatiu i eficient. Un
dia és el temps estimat que passa entre
l'avís
de
pèrdua
de
l'animal
i
la
recuperació d'aquest per part del seu
propietari si ha estat identificat amb
microxip i inscrit a l'AIAC. Aquest temps
de trobament es multiplica si l'animal no
hi està inscrit.
La tinença de gats és la que més ha
crescut en els darrers anys a Catalunya i,

tot i així, del total d'animals inscrits tan
sols un 13,8% són gats, una xifra que no
es correspon amb la realitat.
La campanya és iniciativa del CCVC i
compta amb la col·laboració dels quatre
Col·legis. S'han fet arribar tríptics als
més de 1140 centres veterinaris de
Catalunya. A més, es va comunicar la
campanya a la Generalitat i amb la seva
col·laboració es va trametre la informació i material gràfic a les Diputacions,
Consells Comarcals i Ajuntaments.
S'han penjat 10.000 cartells a les ciutats
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
S'ha projectat el vídeo de campanya a les
pantalles de Transports Metropolitans de
Barcelona
i
de
Ferrocarrils
de
la
Generalitat de Catalunya. S'ha fet difusió a les xarxes socials i a les plataformes
digitals del CCVC.
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6.3. SEGON ESTUDI D'ANIMALS DE
COMPANYIA DE CATALUNYA
El CCVC va presentar el 15 d'octubre del
2020, en roda de premsa telemàtica, el
Segon Estudi d'Animals de Companyia
de Catalunya, que observa les dades
recollides a l'AIAC des del 2010 fins el
2020 per extreure conclusions i patrons
en la tinença d'animals a Catalunya.
L'AIAC és la base de dades d'animals de
companyia més extensa de Catalunya,
acumula
més
d'un
milió
d'identificacions i contribueix a trobar 3.500
animals cada any.
El primer estudi es va presentar el 2014,
amb motiu del 25è aniversari del
Consell; aquest segon, s'ha realitzat en
el marc de la campanya #Coses molt de
gats.
Exposem
algunes
dades
rellevants:

TINENÇA D'ANIMALS DESPRÉS
DEL COVID
L’estudi
revela
que
de
gener
a
setembre del 2020 s’han inscrit més
animals a l’AIAC que durant el mateix
període del 2019. El més habitual és que
les noves altes siguin regulars durant
l’any, com va ser en el 2019, en què van
oscil·lar entre 7.500 i 10.000 animals
inscrits al mes. En canvi, el 2020 ha
estat
un
any
molt
peculiar:
el
confinament ha fet baixar les noves
altes fins a un mínim de 3.400 el mes
d’abril i s’ha assolit un màxim d’11.742
noves altes el mes de juliol.

ANIMALS QUE ES DIUEN COVID
A CATALUNYA
L’estudi mostra que hi ha 36 animals
que s’han batejat amb el nom de Covid
a Catalunya. De tots ells: 27 gossos, 9
gats; 31 mascles i 5 femelles.

NOM MÉS POSAT EN FEMENÍ
Els tres noms més posats a gossos a
Catalunya són Lluna/Luna (32.558), Kira
(20.962) i Nina (12.620). Per a gats,
Lluna/Luna (3.224), Nina (2.619) i Lola
(1.695).
El
balanç
entre
mascles
i
femelles està equilibrat, s'entén que els
noms que s'escullen no es corresponen
amb el gènere de l'animal.

RACES DE GOSSOS MÉS
COMUNES
Les tres races més comunes de gossos a
Catalunya són el Mestís (204.229), el
Yorkshire Terrier (37.922) i el Pastor
Alemany (30.659). De fet, es mantenen
en aquestes posicions des de l’any
2000.
Algunes
races
que
guanyen
popularitat
són
el
Bichon
Maltès
(25.172)
i
l'American
Staffordshire
Terrier (19.237). En canvi, el Bulldog
Francès segueix una tendència a la
baixa.

RACES DE GATS MÉS COMUNES
Pel que fa als gats, les races més
populars en els darrers 10 anys són
l’Europeu (109.638), el Comú Europeu
(24.340), el Persa (6.916), el Siamès
(5.725) i el Mestís (4.672). De fet,
aquestes cinc races s'intercanvien en
les primeres posicions des de l’any
2000. Cal destacar l'embranzida de
l’Sphynx
(2.359),
en
detriment
del
Ragdoll o del Britànic de Pèl Curt.
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EXEMPLES DE LA INFORMACIÓ QUE ES RECULL
AL SEGON ESTUDI
RACES DE GOSSOS I GATS DE CATALUNYA
2010 FINS SETEMBRE
2020

2010 - SETEMBRE 2020

RACES DE GATS

MESTÍS

204.229

EUROPEU

109.638

YORKSHIRE TERRIER

37.922

COMÚ EUROPEU

24.340

PASTOR ALEMANY

30.659

PERSA

6.916

CANITX

27.914

SIAMÈS

5.725

BICHON MALTÈS

25.172

MESTÍS

4.672

LABRADOR RETRIEVER

22.560

SPHYNX

2.359

AMERICAN
STAFFORDSHIRE T.

19.237

MAINE COON

2.204

BULLDOG FRANCÈS

17.749

BRITÀNIC BLAU

2.086

GOLDEN RETRIEVER

15.041

SIAMÈS CREUAT

1.945

PODENC

14.324

BENGLAÍ

1.478

RACES DE GOSSOS

POTS CONSULTAR I DESCARREGAR-TE L'ESTUDI
SENCER AL WEB DE VETERINARIS.CAT

EVOLUCIÓ DE GOSSOS PER QUINQUENNIS I PER
DEMARCACIÓ
60.000
40.000
20.000
0

2010

BARCELONA
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GIRONA
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LLEIDA
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TARRAGONA
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6.4. NOTES DE PREMSA
Durant tot el 2020, l'àrea de comunicació ha enviat un mínim de 2 notes de
premsa cada mes als mitjans de comunicació. Aquesta constància i la qualitat del
contingut ha permès obtenir bons resultats: s'ha traduït en el reconeixement del
CCVC com una font d'informació que els periodistes tenen en compte i consulten
quan han de fer un reportatge relacionat amb la veterinària. De la mateixa
manera, la base de dades del CCVC s'ha anat eixamplant per incloure les peticions
de premsa que s'anaven rebent. Tot seguit, mostrem un recull de les notes de
premsa enviades.

9600 NENS PARTICIPEN EN ELS PARCS DE NADAL DEL CCVC
14 DE GENER DEL 2020
COMPTE! LA PROCESSIONÀRIA DEL PI POT TENIR CONSEQÜÈNCIES GREUS
PELS GOSSOS
16 DE FEBRER DEL 2020
ALERTA AMB LES
NOSTRES GOSSOS

ESPIGUES!

PODEN

CAUSAR

LESIONS

GREUS

ALS

16 DE JUNY DEL 2020
RECOMANACIONS PER PROTEGIR ELS ANIMALS DE LA CALOR
5 D'AGOST DEL 2020
UN CAVALL ASIMPTOMÀTIC ÉS EL PRIMER CAS CONFIRMAT DE VIRUS DEL
NIL A CATALUNYA
10 DE SETEMBRE DEL 2020
LA VACUNACIÓ ANUAL DE LES MASCOTES CONTRIBUEIX A L’ERRADICACIÓ
DE LA RÀBIA
24 DE SETEMBRE DEL 2020
SAPS QUANTS ANIMALS DE COMPANYIA ES DIUEN COVID?
PRESENTA EL SEGON ESTUDI D'ANIMALS DE COMPANYIA
15 D'OCTUBRE DEL 2020
RICARD PARÉS: EL NOU PRESIDENT
VETERINARIS DE CATALUNYA

DEL

CONSELL

DE

EL

CCVC

COL·LEGIS

10 DE NOVEMBRE DE 2020
EL CONSELL DE COL·LEGIS DE VETERINARIS DE CATALUNYA CONSTITUEIX
LA COMISSIÓ ONE HEALTH, INTEGRADA PER VETERINARIS EXPERTS EN
MALALTIES TRANSMISSIBLES
21 DE DESEMBRE DE 2020
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6.5. IMPACTES OBTINGUTS ALS
MITJANS DE COMUNICACIÓ
El 2020 es van aconseguir 115 impactes a la
premsa més de 2 impactes cada setmana
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S'ha obtingut repercussió mediàtica als principals
mitjans d'informació de Catalunya, com:
Catalunya Ràdio, Diari Ara, El Periódico, La
Vanguardia, RAC1 i TV3.
I també a mitjans d'àmbit estatal, com: El País,
Tele5 i TV1.
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6.6. MATERIAL GRÀFIC
CARTELLS PER
IMPRIMIR I
PENJAR ALS
CENTRES
VETERINARIS.
El primer durant
la campanya de
Nadal i el segon
pel Dia Mundial
Contra la Ràbia.

DISSENYS PER A LES XARXES SOCIALS

CAMPANYA "UNA MASCOTA: UNA RESPONSABILITAT" PER XARXES

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

TRÍPTIC SOBRE LA COL·LEGIACIÓ

TRÍPTIC DE L'AIAC

TRÍPTIC DE LA CAMPANYA #COSES MOLT DE GATS
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CARTELLS DE LA CAMPANYA #COSES MOLT DE GATS

6.7. XARXES SOCIALS
La presència a les xarxes socials trasllada a la societat l'ampli coneixement de la
professió veterinària, així com la tinença responsable d'animals de companyia, la
salut pública, la seguretat alimentària, la producció i el benestar animal. Un dels dies
més destacats és el el 25 d'abril, Dia de la Veterinària; el Consell va realitzar un vídeo
de reconeixement i valoració de tots els sectors de la professió.

INSTAGRAM

@CCVC_VETERINARIS_CAT/

Instagram s'activa el 5 de setembre del 2019. Es va tancar
l'any amb 60 publicacions i 761 seguidors

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

FACEBOOK
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WWW.FACEBOOK.COM/CONSELLVETCAT

Es tanca l'any amb més de 150 publicacions a les xarxes i
amb 435 nous seguidors
L'objectiu principal que es persegueix amb la presència en aquestes dues xarxes
socials: Facebook i Instagram, és traslladar contingut d'interès als veterinaris i a la
societat.
S'ofereix, al col·lectiu veterinari la informació rellevant del sector, divulguem les
activitats del CCVC i dels Col·legis i difonem les novetats tècniques més
destacades.
Aquestes plataformes arriben a la societat i són un canal per conèixer, explicar i
valorar les tasques que desenvolupa la professió veterinària i la seva essencialitat.
Es prioritza més la qualitat dels posts que la seva quantitat.
El 65% del públic que segueix el CCVC, tant al Facebook com a lnstagram, és femení.
El creixement ha estat orgànic, s'ha crescut a mesura que s'han anat pujant
publicacions que han captat l'interès del col·lectiu i de la societat. És un creixement
més lent, però els seguidors que se sumen són persones realment interessades en el
contingut i en la seva qualitat.
S'han fet dues campanyes d'anuncis a Instagram i Facebook. Una per potenciar el
concurs de fotografia i per promoure la participació i l'altra per Nadal recordava que
els animals són una responsabilitat i no una joguina i parlava dels avantatges de la
identificació a l'AIAC.

YOUTUBE

WWW.FACEBOOK.COM/CONSELLVETCAT

Es van penjar 8 vídeos al canal de Youtube que sumen
8500 reproduccions
Els avantatges d'explicar-nos en format audiovisual són evidents en una societat
cada vegada més digital i acostumada a informar-se a través dels buscadors Google i
Youtube.
A Youtube s'han penjat vídeos que s'han realitzat amb la col·laboració d'experts del
sector.

7
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7. ALTRES ACTIVITATS DEL CCVC

7.1. CONTE "EL XIPI"
Per conscienciar els més petits, l'any
2010 el Consell va donar vida al "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 serne cocreadors. Per Sant Jordi, els
exemplars del Xipi s'han enviat a 1160
centres veterinaris

de
Catalunya.
Els
veterinaris
els
obsequien a la mainada que els visita.
En la dotzena edició, el Xipi visita la
Fira d'Animals i el conte destaca les
precaucions que cal prendre abans
d'anar a la fira, per evitar contagis, i
explica també les activitats que es
poden desenvolupar en una fira.

7.2. DONACIÓ DE XIPS AL CRAM
El Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya
i
el
Col·legi
Oficial
de
Veterinaris de Barcelona (COVB) han
lliurat 30 microxips a la Fundació CRAM
pel seguiment de 22 cries de tortuga.
Aquesta
Fundació
es
dedica
a
la
conservació i recuperació del medi marí
i de les espècies que l’habiten. L'any
2019 ja es va fer una donació de 100
microxips per a tortugues i altres
animals marins.

Accions pel benestar animal
La contribució en el benestar animal és
un
dels
valors
de
les
nostres
Institucions, per això col·laborem amb
fundacions
alineades
amb
aquest
propòsit.

La importància d’identificar els
animals
En el cas de la fauna salvatge, el
benefici més evident de la identificació
amb microxip és conèixer l’historial
mèdic de l’animal (vacunes, operacions,
lesions, etc.). Aquesta informació serà
de gran utilitat en el cas que, pel motiu
que sigui, la tortuga torni a ser atesa en
un centre de recuperació.
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7.3. 7È CONCURS DE FOTOGRAFIA "LA
MEVA MASCOTA"
L'any 2013, en la commemoració del 25è aniversari del Consell es va organitzar 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 més de 850 imatges que optaven a dues
categories: la fotografia més bonica i la més original. Les imatges guanyadores són
premiades, com també es premien dos accèssits en cada categoria.
El setembre del 2020 es van lliurar els premis als guanyadors a la seu del CCVC i de
forma individualitzada, d'acord amb els protocols sanitaris de la Covid-19.

LES EXPOSICIONS
Al concurs el segueix una exposició itinerant de fotografies que recórrer les quatre
demarcacions col·legials. 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
Del 18 d'octubre al 17 de novembre del 2019.
LLEIDA:
UNIVERSITAT DE LLEIDA (CAMPUS CAPPONT)
Del 3 al 29 de febrer de 2020.

GIRONA:
BIBLIOTECA PÚBLICA DE GIRONA
Del 3 de març al 18 d'abril del 2020

TARRAGONA:
MERCAT CENTRAL
Cancel·lada per les restriccions de COVID.

MEMÒRIA D'ACTIVITATS
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FOTOGRAFIES PREMIADES EN LA CATEGORIA
LA MÉS ORIGINAL

Premi: Jordi Casas Cartig, per Duo.

Accèssit: Oscar Moncho
per Madame Butterfly.

Panuagua,

Accèssit: Laura Hut Vicens, per Ànima
Felina.
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FOTOGRAFIES PREMIADES EN LA CATEGORIA
LA MÉS BONICA

Premi: José Antonio
Robles, per Germans.

Rios

Accèssit: Mariona Martinez
Recasens,
per
Moments
únics.

Accèssit: Miquel Pons Bassas, per I tu què mires?.

8
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8. MONOGRÀFIC SOBRE
COVID I ANIMALS
8.1. EL POSICIONAMENT DEL CCVC
Es van cedir respiradors al Departament de Salut
El confinament estricte a Catalunya va començar el març del 2019, quan els hospitals
es trobaven desbordats per la quantitat de persones contagiades i hospitalitzades. El
sistema sanitari va col·lapsar. Faltava personal, espai i material fungible. Va ser un
moment molt crític i tota ajuda era necessària i agraïda: els centres veterinaris van
donar EPIs i tota mena de material i van cedir respiradors. El col·lectiu veterinari,
com a professió sanitària i essencial que és, es va oferir voluntari per col·laborar amb
el Departament de Salut de la Generalitat.

Els animals no transmeten el SARS-CoV-2
Hi havia un gran desconeixement sobre el SARS-CoV-2 i
persones com en mascotes. Arribaven informacions que
de companyia podien transmetre el nou coronavirus i
consultar fonts d'informació expertes i comunicar els
veterinari i a la ciutadania.

les seves afectacions, tant en
rumorejaven que els animals
la prioritat del CCVC va ser
seus missatges al col·lectiu

Missatge de calma
El missatge sempre va ser tranquil·litzador i va estar enfocat a recordar que és una
pandèmia eminentment d'afectació humana, en la que els animals han tingut un
paper insignificant en la transmissió del virus i han estat víctimes col·laterals de la
malaltia humana. Es van transmetre també les precaucions i recomanacions a
prendre en animals per tal de reduir els contagis i facilitar una convivència òptima
entre tots. Un dels objectius era evitar abandonaments injustificats que no s'han
produït. Les persones i els animals podem conviure amb tranquil·litat.

Lideratge en informació
Es va fer un seguiment molt exhaustiu i continuat de les afectacions de la Covid-19
en animals de companyia. La majoria d'informacions es van enviar amb els logotips
de la Generalitat, d'IRTA-CReSA i de la Facultat de Veterinària, en mostra d'unitat de
criteri. El CCVC va esdevenir un referent en la informació i vam obtenir cobertura
dels principals mitjans de comunicació de Catalunya, com: TV3, RAC1, Catalunya
Ràdio, La Vanguardia o El Periódico.

MEMÒRIA D'ACTIVITATS
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8.2. AGRAÏMENT AL COL·LECTIU
Més de 10.000 veterinaris treballen a tot l'Estat per mantenir el subministrament de
productes alimentaris d'origen animal i per a la seguretat alimentària. A més, han
seguit les atencions als petits animals i han continuat funcionant les granges. Els
veterinaris del Departament de Salut també han col·laborat amb els serveis
d'epidemiologia.
El col·lectiu es va posar a disposició del Departament de Salut. Diversos con-sultoris
han donat material sanitari al Departament i han cedit respiradors.

GRÀCIES VETERINARIS
El CCVC va dedicar un
vídeo d'agraïment a la
feina
dels
veterinaris.
Durant la pandèmia s'ha
evidenciat
que
el
col·lectiu
veterinari
ha
estat essencial pel bon
funcionament de la societat i ho segueix sent.
Podràs veure el vídeo al
canal de Youtube del
CCVC.
Es va enviar també una
carta de reconiexement i
d'agraïment als veterinaris per la feina realitzada
durant la pandèmia.

PROTOCOLS DE SEGURETAT COVID. #VETERINARIS
Vídeo realitzat amb les
imatges
que
els
veterinaris
ens
han
enviat des dels seus llocs
de treball, es mostra que
segueixen els protocols
de seguretat establerts
per fer front a la Covid19.
El podràs veure al nostre
canal de Youtube.
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8.3. ACADÈMIA DE CIÈNCIES
VETERINÀRIES DE CATALUNYA
INFORMES SOBRE COVID-19 ESCRITS PER LA DRA. MARIA DELS
ÀNGELS CALVO
El CCVC col·labora amb l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya (ACVC) i en
la pandèmia el CCVC va sol·licitar documentació acadèmica per informar als
col·legiats i a la població en general. La Dra. en veterinària i catedràtica en Sanitat
Animal, Mª dels Àngels Calvo, ha redactat aquesta documentació:

SARS-COV-2
I
COVD19:
CARACTERÍSTIQUES,
TRACTAMENT I PREVENCIÓ, DRA. Mª ANGELS CALVO

DIAGNÒSTIC,

19 DE MARÇ DE 2020
INFORME
CIENTÍFIC
DE
LA
DRA.
Mª
“CONFINAMIENTO EFECTIVIDAD Y FUTURO”

ÀNGELS

CALVO:

30 DE MARÇ DE 2020
INFORME
SOBRE
SARS-COV-2:
"LA
PANDEMIA
VETERINARIA" DE M. DELS ÀNGELS CALVO

DESDE

LA

2 D'ABRIL DE 2020
INFORME
SOBRE
SARS-COV-2:
"PREVENCIÓN:
UN
CONCEPTO
GENUINAMENTE VETERINARIO", PER M. DELS ÀNGELS CALVO
22 D'ABRIL DE 2020

8.4. COMUNICATS ALS VETERINARIS
El CCVC considera primordial que els col·legiats i col·legiades disposin de tota la
informació rellevant i actualitzada per a la professió. Per això, en la pandèmia es van
emetre diferents comunicats dirigits als veterinaris.

CONSULTES A DISTÀNCIA EN SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA
20 DE MARÇ DE 2020
COMUNICAT SOBRE LA REDUCCIÓ DE SERVEIS I/O HORARIS DELS
CENTRES VETERINARIS
27 DE MARÇ DE 2020

MEMÒRIA D'ACTIVITATS
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RECORDEM QUE LA CONVIVÈNCIA POT SER TRANQUIL·LA ENTRE
ANIMALS
I
PERSONES.
ELS
ANIMALS
SÓN
UNA
VÍCTIMA
COL·LATERAL D'UNA MALALTIA EMINENTMENT HUMANA
1 D'ABRIL DE 2020
MISSATGE D'AGRAÏMENT ALS VETERINARIS DE PRODUCCIÓ PER LA
SEVA FEINA DURANT LA PANDÈMIA
3 D'ABRIL DE 2020
MATERIAL PER A QUÈ ELS VETERINARIS PENGIN ALS SEUS CENTRES
DEMANANT EL BON ÚS DE LA MASCARETA
21 D'ABRIL DE 2020
EL GAT POSITIU A SARS-COV-2 A CATALUNYA NO PRESENTAVA CAP
LESIÓ RELACIONADA AMB EL VIRUS. PODEM SEGUIR CONVIVINT I
GAUDINT DELS ANIMALS COM HEM FET SEMPRE.
8 DE MAIG DE 2020
EL CONEIXEMENT PRÀCTIC DELS VETERINARIS EPIDEMIÒLEGS ÉS ÚTIL
PER AFRONTAR MALALTIES GLOBALS COM LA COVID-19.

30 DE MAIG DE 2020

8.5. COMUNICATS DE PREMSA SOBRE
COVID-19
UNA CRIDA A LA CALMA: NO HI
ANIMALS TRANSMETIN LA COVID-19

HA

CAP

EVIDÈNCIA

QUE

ELS

4 DE MARÇ DE 2020
UNA CRIDA A LA CALMA I ALGUNES PRECAUCIONS PEL BENESTAR
DELS ANIMALS DURANT EL COVID-19
14 DE MARÇ DE 2020
PRECAUCIONS QUE CAL PRENDRE QUAN ANEM AL CENTRE
VETERINARI I INFORMACIÓ SOBRE LES VISITES A DISTÀNCIA
15 DE MARÇ DE 2020
CONSULTES A DISTÀNCIA EN SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA
20 DE MARÇ DE 2020
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“ELS AFECTATS DE COVID-19 HAN DE DEMANAR AJUDA TANT PER
ANAR A COMPRAR COM PER PASSEJAR EL SEU GOS”.
22 DE MARÇ DE 2020
AGRAÏM EL TREBALL ALS VETERINARIS QUE INTERVENEN EN LA
CADENA ALIMENTÀRIA I FAN POSSIBLE QUE DISPOSEM D’ALIMENTS
D’ORIGEN ANIMAL AMB GARANTIES SANITÀRIES.
3 D'ABRIL DEL 2020
LA CONVIVÈNCIA ENTRE ANIMALS I PERSONES ÉS SEGURA JA QUE
ELS GATS NO TRANSMETEN EL NOU CORONAVIRUS
7 D'ABRIL DE 2020
"LA
PERSPECTIVA
ONE
HEALTH
(UNA
SALUT)
CONTRA
LA
PANDÈMIA" ARTICLE D'OPINIÓ DE LA PRESIDENTA DEL CCVC, CORI
ESCODA, PUBLICAT AL DIARI ARA
20 D'ABRIL DE 2020
RECORDEM QUE CAL FER UN BON ÚS DE LES MASCARETES
21 D'ABRIL DE 2020
EL GAT POSITIU A SARS-COV-2 A CATALUNYA NO PRESENTAVA CAP
LESIÓ RELACIONADA AMB EL VIRUS. PODEM SEGUIR CONVIVINT I
GAUDINT DELS ANIMALS COM HEM FET SEMPRE.
8 DE MAIG DE 2020
RECOMANACIONS PEL BENESTAR DE LES MASCOTES DURANT EL
CONFINAMENT I EL DESCONFINAMENT. PARLEM AMB MARTA AMAT,
DOCTORA EN VETERINÀRIA I ETÒLOGA.
21 DE MAIG DE 2020
EL CONEIXEMENT PRÀCTIC DELS VETERINARIS EPIDEMIÒLEGS ÉS
ÚTIL PER AFRONTAR MALALTIES GLOBALS COM LA COVID-19.
30 DE MAIG DE 2020
ES REVELEN MÉS DETALLS DEL CAS NEGRITO, EL
INFECTAT AMB SARS-COV-2 DE L’ESTAT ESPANYOL

PRIMER

GAT

21 DE SETEMBRE DE 2020
EL CORONAVIRUS MUTA DE FORMA LENTA I LES NOVES VARIANTS
CONTAGIEN MÉS PERÒ NO SÓN MÉS VIRULENTES
24 DE NOVEMBRE DE 2020
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8.6. IMPACTES DESTACATS ALS
MITJANS DE COMUNICACIÓ
Les notes de premsa que s'enviaven des de l'àrea de comunicació de forma periòdica
obtenien ressò als mitjans de comunicació. A continuació fem un recull d'alguns dels
impactes més destacats del total de 120 vegades que el CCVC va ser anomenat o va
ser una font d'informació pels mitjans.

El Periódico, La Vanguardia, TV3, El
País i RAC es van fer ressò de les
notes de premsa enviades.
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La Presidenta del CCVC, Cori Escoda, va
publicar un article d'opinió al Diari Ara sobre
One Health

Mònica Terribas entrevista a Cori Escoda i a
Verònica Araunabeña al programa El Matí
de Catalunya Ràdio
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El Punt Avui va dedicar un semàfor positiu a
la Presidenta del CCVC per la seva gestió de
la Covid-19 i els animals

Entrevisten a la Dra. Marta Amat al
programa La Brúixola, a Onda Cero

Entrevista a la veterinària i membre del
CCVC Marta Legido a l'agència de
comunicació SINC

Entrevista a la Presidenta del
Col·legi de Veterinaris de
Tarragona, Verònica Araunabeña a
Ràdio 4
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Entrevista a la veterinària i membre del CCVC
Dolors Corredera a Saber Vivir

Europa Press es va fer ressò de la campanya
Coses Molt de Gats

La premsa local, com el Diari de Tarragona,
Diari de Girona o La Mañana hn publicat
també notícies que ha enviat el CCVC
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Els mitjans especialitzats del sector també
s'han fet ressò múltiples vegades al llarg de
l'any de les notes enviades
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8.7. VÍDEOS SOBRE LA COVID-19
La prioritat del CCVC va ser oferir informació contrastada i avalada per l'evidència
científica. Per això, es van fer diverses entrevistes al veterinari, investigador d'IRTACReSA i catedràtic per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Dr. Joaquim
Segalés. També vam consultar a la Dra. en veterinària, etòloga i professora de la UAB,
Marta Amat.
Els vídeos es troben penjats al canal de Youtube del CCVC.

EL PAPER DELS ANIMALS DE COMPANYIA EN LA PANDÈMIA
DEL COVID-19, AMB EL VETERINARI I CATEDRÀTIC DE LA UAB,
JOAQUIM SEGALÉS (PART 1)
7 D'ABRIL DEL 2020
EL PAPER DELS ANIMALS DE COMPANYIA EN LA PANDÈMIA
DEL COVID-19, AMB JOAQUIM SEGALÉS (PART 2)
20 D'ABRIL DEL 2020
RECOMANACIONS
PEL
BENESTAR
DELS
ANIMALS
DE
COMPANYIA EN ELS CANVIS D'HÀBITS, AMB LA VETERINÀRIA I
ETÒLOGA MARTA AMAT
7 DE MAIG DEL 2020
SOBRE GAT POSITIU
JOAQUIM SEGALÉS

EN

CORONAVIRUS

A

CATALUNYA,

AMB

11 DE MAIG DEL 2020
PER QUÈ MUTEN ELS VIRUS?, AMB JOAQUIM SEGALÉS

30 DE NOVEMBRE DEL 2020
Dr. en Veterinària Joaquim
Segalés
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8.8. MATERIAL GRÀFIC DE SUPORT A
LA CAMPANYA DE LA COVID-19
Des de l'àrea de comunicació es van idear i dissenyar diferents creativitats per
nodrir les xarxes socials del CCVC i dels quatre Col·legis. És un material que es
dirigia als col·legiats i col·legiades i que es podia imprimir i exposar als centres
veterinaris i llocs de treball. També es podia difondre digitalment entre els seus
clients.
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ENS POTS TROBAR A:
Ferran Puig, 15 - 08023 Barcelona

Telèfon:

93 418 92 94.

consell@veterinaris.cat

www.veterinaris.cat

facebook.com/ConsellVetCat

instagram.com/cccvc_veterinaris_cat
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