
“Pel benestar animal i pel prestigi de la veterinà-
ria, treballem per una sola salut”
Eleccions a la Junta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), el dissabte 
2 de juliol de 2016

Som un equip de professionals amb les idees clares i renovades: assumim el repte de 
continuar el procés de transformació ja iniciat pel col·lectiu veterinari

Feina feta i reptes de futur. FORMACIÓ (contínua dels nostres col·legiats). COMUNICACIÓ 
(als veterinaris i a la societat). DEFENSA dels interessos i el prestigi dels veterinaris

Eleccions a la Junta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB)
Dissabte 2 de juliol de 2016

Som un equip de professionals amb les idees clares i renovades que assumim el repte 
de continuar el procés de transformació ja iniciat pel col·lectiu veterinari
Feina feta i reptes de futur en tres eixos: 

FORMACIÓ contínua dels nostres col·legiats. 
COMUNICACIÓ als veterinaris i a la societat. 
DEFENSA dels interessos i el prestigi dels veterinaris.

Pel benestar animal i pel prestigi de la 
veterinària, treballem per una sola salut
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 »Ens mou el que ja hem fet, la feina feta, i també el que encara ens queda per fer: 
els nostres reptes de futur, que són els de tot el col·lectiu veterinari.

 »Ens mou la defensa dels interessos dels veterinaris. 

Feina feta: hem aconseguit un Nou Reglament de clíniques d’animals de companyia. 

Reptes de futur: ara lluitem per un nou Conveni Professional, per la rebaixa d’un IVA 
que jutgem injustificable, etc.  

 »Ens mou aconseguir el reconeixement que mereix la nostra professió. 

Feina feta: fins ara hem aconseguit que se’ns reconegui el dret a optar a places de 
tècnics en Salut Pública; hem estrenat una nova pàgina web, que millora el servei als 
col·legiats i, alhora, suposa la millor finestra al món que podíem tenir. 

Reptes de futur: tenim en marxa una campanya de comunicació per prestigiar l’ofici 
davant la societat. per explicar què fem i perquè és necessari que ho seguim fent, com 
sempre ho hem fet: amb criteri, amb ofici, amb responsabilitat, amb passió per la feina.
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 »Ens mou la decisió de seguir potenciant la formació dels col·legiats, ajudant-los, 
guiant-los, assessorant-los en tot el que sigui necessari i estigui al nostre abast. 

Feina feta: hem organitzat 150 activitats formatives, entre  cursos, seminaris, monografi-
es, tallers, sessions informatives, taules rodones, webseminars, conferències, simposiums 
i jornades diverses, que han comptat amb l’assistència d’uns 4.000 col·legiats. 

Les formacions s’han dirigit essencialment a clínica d’animals de companyia. Així ma-
teix, també hem tractat temes col·laterals com ara legislació, residus, radiodiagnòstic, 
xips d’èquids.

També hem tancat convenis de col·laboració en formació amb AVEPA i AVHIC, de cost 
0 per als nostres col·legiats. També treballem amb PORCAT i l’Ajuntament de Barcelona.

Reptes de futur: continuar la línia marcada fins ara i potenciar encara més totes aquestes 
formacions, escoltant sempre els col·legiats i el sector, per anticipar-nos a les necessi-
tats i programar les activitats més necessàries i innovadores. 
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 »Ens mou el benestar animal, que també és el benestar de les persones. 

Feina feta: hem aconseguit el Nou Reglament de Clíniques d’Animals de Companyia. 

Reptes de futur: des de fa mesos, mirem d’aconseguir l’obligatorietat de la vacuna 
de la ràbia. 

... Pel benestar animal i pel prestigi de la veterinària, treballem per una sola salut.
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1. El prestigi que mereixem els veterinaris
Ens comprometem a seguir treballant per...

Fer casar encara més l’activitat veterinària amb els valors de la societat actual: sensibilitat 
i compromís amb el dret a la salut, el respecte pel medi ambient, el desenvolupament 
sostenible, la salut pública, la seguretat alimentària, la protecció i el benestar dels 
animals. I tot plegat, fent-ho compatible amb el bon funcionament de la producció 
agroramadera.

Aconseguir més presència de la professió veterinària dins la societat, i el reconeixe-
ment merescut.

Continuar col·laborant amb les diferents institucions col·legials.

Garantir la deontologia professional. Aquesta funció és una tasca prioritària de la nos-
tra responsabilitat social.

...Ens mou prestigiar encara més la professió. 
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2. La defensa dels interessos dels veterinaris
Ens comprometem a seguir treballant per...

Afrontar els reptes de futur, en un entorn canviant com l’actual. Som conscients que es 
produiran situacions que afectaran la nostra professió des del punt de vista socioeco-
nòmic i administratiu. Assumirem aquests reptes, ens anticiparem als impactes i 
aprofitarem les oportunitats de millora que se’ns brindin.

Millorar encara més la comunicació, ara que treballem amb una nova agència. Perquè 
som un col·lectiu que tracta temes de molta transcendència, fins i tot temes de segure-
tat alimentària. I potser a vegades ens falta saber-ho transmetre millor: tant als nostres 
col·legiats, com a la societat en general. 

Mantenir relació constant amb el Parlament i amb els organismes de Govern. Som 
conscients del paper clau de les institucions en l’elaboració i aplicació de les normatives 
que ens afecten. Mantindrem la deguda posició d’independència política i la dignitat 
que correspon a la nostra professió.
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Assessorar i orientar laboralment i fiscalment els col·legiats, en tot moment. 

Aconseguir les millors prestacions en assegurances, amb el mínim cost possible.

Atendre de manera especial les noves generacions de veterinaris. Amb actuacions 
concretes, orientant-los professionalment, amb la tradicional sessió de benvinguda als 
nous col·legiats, la dinàmica borsa de treball, etc.

Oferir serveis específics als col·legiats de clíniques d’animals de companyia: gestió de 
les clíniques, fidelització dels clients, formació continuada, etc.

Mantenir la col·legiació dels companys que passen dificultats econòmiques, per pèr-
dua de feina o d’altres situacions adverses. 
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Protegir els col·legiats. Som conscients que la nostra és una professió vocacional i com-
promesa, i amb un nivell d’autoexigència que s’ha de saber gestionar. És imprescindible 
mantenir el conveni amb la Fundació Galatea, a través del qual el Col·legi manté el 
Programa ASSIS d’atenció als col·legiats amb problemes mentals o  determinades 
addiccions. Amb la Fundació Galatea elaborem també un estudi sobre l’estat sanitari 
de la nostra professió.

Aprofitar l’experiència professional dels veterinaris jubilats perquè sumin i aportin ex-
pertesa al Col·legi. Valorem aquest valor afegit, l’escoltem i ens el fem nostre. També 
fomentarem l’organització de l’associació de veterinaris jubilats nacionals. Seguirem ho-
menatjant els veterinaris que han estat col·legiats durant 50 anys i aquells que es van 
jubilant, tot aprofitant la Festa de Sant Francesc, que sempre inclou activitats diverses, 
missa en memòria dels veterinaris traspassats i dinar commemoratiu.
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Continuar lluitant, a nivell nacional i estatal, per aconseguir el reconeixent merescut dels 
Auxiliars Tècnics Veterinaris (ATV); que es reconegui la importància d’aquesta professió, i 
que la seva formació esdevingui homologada. També projectem una Borsa de Treball amb 
ofertes específiques per a ATV: seria bo tant pel propi col·lectiu com per a les clíniques 
que necessitin contractar-ne. També desenvoluparem programes de formació específica. 

Seguirem lluitant pel Conveni Col·lectiu de la Professió Veterinària.

...Ens mou la defensa dels interessos dels veterinaris

3.Formació contínua dels nostres col·legiats
Ens comprometem a seguir treballant per...

Adaptar-nos en tot moment a les noves tecnologies. Una prioritat: la formació adap-
tada a les necessitats dels col·legiats. Amb format presencial o online. I mantenint la 
política de signar convenis amb institucions privades i públiques que ens permetin re-
duir al màxim el cost per als participants.
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Promoure seminaris de gestió gratuïts, ponències interessants pels nostres col·legiats, 
com les que ja hem anat programant en aquests quatre anys, etc. 

Col·laborar, seguint fent-ho, amb associacions sectorials i centres d’ensenyament i 
investigació veterinària, en benefici de tots els col·legiats.

Estrènyer, encara més, vincles amb AVEPA. Tenir-hi més convenis de col·laboració i acon-
seguir encara més formacions interessants per als nostres col·legiats. 

I seguir mantenint i ampliar la relació que ja tenim amb l’ACHV, l’AVEEC, l’AVET, l’ACVAC, 
l’AVHIC, el SVC, l’ACVC i l’AVPC. 

...Ens mou la decisió de seguir potenciant la formació dels col·legiats
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Candidatura per la presidència del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.
“Pel benestar animal i pel prestigi de la veterinària, treballem per una sola salut”

Som un equip de professionals amb les idees clares i renovades, que assumeix el repte 
de continuar el procés de transformació ja iniciat pel col·lectiu veterinari.

Tenim feina feta, i reptes de futur. En l’àmbit de la formació (contínua dels nostres col·le-
giats); la comunicació (entre els veterinaris, i amb la societat); i la defensa dels interessos 
i el prestigi dels veterinaris. 

Com a Col·legi, estem sempre oberts a les aportacions dels nostres col·legiats. Donem 
i donarem suport a totes les associacions vinculades al COVB. totes són importants pel 
bé de la professió veterinària.
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Josep A. Gómez Muro 

(n. col·legiat 468). Manresa. Veterinari titular del 
Departament de Sanitat i Seguretat Social des de 
1978. Ha estat professor a la Facultat de Veterinària 
de Saragossa, Interventor Sanitari d’Escorxador, 
Coordinador del Partit Oficial Veterinari de l’Anoia 
i membre de la Junta Municipal de Salut Pública 
de l’Ajuntament de Manresa. Membre de l’Associ-
ació de Veterinaris Higienistes de Catalunya, de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de la Catalunya 
Central, coordinador del Partit Oficial Veterinari 
del Bages i coordinador de programes de Salut 
Pública del Bages.
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Francesc Monné Orga 
(n. col·legiat 276). Barcelona. Especialista en avicultura. Vice-
president dels Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya 
(1983-91), president del Consell de Col·legis Veterinaris de Ca-
talunya (2008-12) i president del COVB (1983-91 / 2008-12) i  
President d’Honor des de 2008. Medalla al Mèrit Agrícola del 
Ministeri d’Agricultura.

 

Jordi Vilà i Julià 
(n. col·legiat 513). Manresa. Especialista en Salut Pública. Ex-
periència en clínica d’animals de companyia i al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i Departament de Salut, de 
la Generalitat de Catalunya. És pare de dues filles. Conviuen 
amb un gos. 

 

Íñigo Lyon Magriñá 
(n. col·legiat 882). Torrelles de Llobregat i Sant Cugat del Va-
llès. Especialista i dècades d’experiència en hospitals i clíni-
ques d’animals de companyia. Regenta una clínica d’animals de 
companyia. És pare de tres fills. I gaudeix de la companyia de 
dos gossos. 
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Ricard Parés Casanova 
(n. col·legiat 2621). Barcelona. Experiència en control lleter de 
cabres. Treballa a l’Associació Catalana de Productors de Porcí 
(PORCAT) i és professor associat a la facultat de Veterinària 
de la UAB i al Campus de l’Alimentació de Torribera de la UB. 
Dues filles. 

 
 

Marta Legido Mateo 
(n. col·legiat 1454). Barcelona. Experiència en clínica d’animals 
de companyia a l’Estat espanyol i l’estranger. I cinc anys d’ex-
periència, també, en Salut Pública. Va tenir un gos –un gran 
amic– que va viure 16 anys.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manel Oms Pueyo 
(n. col·legiat 532). Granollers. 35 anys d’experiència en con-
sultoris i clíniques d’animals de companyia, i també a la Lliga 
Protectora d’Animals i Plantes de Barcelona. Ha tingut diversos 
gossos. 
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Xavier Llebaria Samper 
(n. col·legiat 902). Barcelona. Experiència com a veterinari a 
l’Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya. Di-
rector de l’Agència de Protecció de la Salut (2006-12). Director 
de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (2010-2012). 
I Director de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (2013-
2015). Dos fills. 

 
 
 
 
 

Santi Férriz Oliva 
(n. col·legiat 1420). Manresa. Exerceix en clínica d’animals de 
companyia des de l’any 1990. Amb experiència, també, al De-
partament de Salut Pública, en control higiènico-sanitari dels 
aliments. Dos fills. Té una gosseta adoptada, la Pipa. 

 
 
 
 
 
 

Maria Pifarré Valero 
(n. col·legiat 1415). Santa Coloma de Gramanet. La vocació li 
ve del programa de Félix Rodríguez de la Fuente. Llicenciada a 
la Facultat de Veterinària de Saragossa. Postgrau en Medicina 
Interna i Cirurgia en l’animal a Nova York. Postgrau Oftalmo-
logia UAB. Al Servei Veterinari del Zoo (1990-92) i Urgències 
Veterinàries (1990-93). Clínica pròpia d’animals de companyia 
des de 1993. Membre del COVB i CCVC des del 2006. Té un 
gatet i una gateta recollits del carrer, la cotorra d’una amiga 
que es va morir i un agaporni que també necessitava una casa. 
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Jaume Fatjó Ríos 
(n. col·legiat 1980). Barcelona. Llicenciat i doctor en Veterinà-
ria. Especialista europeu certificat en medicina del comporta-
ment. Director de la càtedra Fundació Affinity Animals i Salut 
de la UAB. Professor del Departament de Psiquiatria de la UAB. 
Casat, té una filla de 12 anys, que també vol dedicar-se a la 
veterinària.  

 

 

Anna Romagosa Mestres 
(n. col·legiat 1844). De Tona, treballa al Pig Improvement 
Company (PIC) Europe, a Sant Cugat del Vallès. A casa eren 
pagesos, va tenir contacte des de petita amb els animals de 
producció. Veterinària de porcí, 15 anys. Research Associate a 
la Universitat de Minnesota. VMRD a Dfizer i Zoetes. Health 
Assurance Manager Europe al PIC. 

 
 
 
 
Josep Llupià Mas 
(n. col·legiat 453). La vocació li ve de tradició familiar: avis i pa-
res han treballant en granges. Barcelona. És Doctor Veterinari. 
Especialista en Farmacologia experimental i en laboratori de 
Farmacologia humana. Assessor del Zoo de Barcelona. Presi-
dent de l’ACVC i membre del COVB i el CCVC. 
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Sílvia Serdà Cabré 
(n. col·legiat 1301). La vocació li ve de petita, del programa de 
l’Herta Frankel i la gosseta “Marilin”. Una vocació que ha es-
devingut passió. Ha exercit sempre en clínica de d’animals de 
companyia, a Barcelona. És mare de dos fills. Té un gos que es 
diu Xuc i un lloro, el Tonet, de 35 anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joana Sureda Guixa 
(n. col·legiat 2760) Llicenciada en Veterinària per la Facultat de 
Veterinària de la UAB. Certificat d’Aptitud Pedagògica per la 
UPC. Màster en Assessoria i Gestió d’explotacions de Boví Lle-
ter (UAB). Ha participat en diferents cursos i congressos nacio-
nals i internacionals de medicina bovina, seguretat alimentària 
i gestió d’empresa agrària, entre d’altres. Sòcia de l’empresa 
Serveis Veterinaris SCP, dedicada a l’assessorament en temes 
de seguretat alimentària al sector primari. Treballa en consul-
tori d’animals de companyia.
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Eleccions a la Junta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB)
Dissabte 2 de juliol de 2016

Un equip de professionals amb les idees 
clares i renovades
Assumim el repte de continuar el procés de transformació ja iniciat pel col·lectiu veterinari
Feina feta i reptes de futur en tres eixos: 

FORMACIÓ contínua dels nostres col·legiats. 
COMUNICACIÓ als veterinaris i a la societat. 
DEFENSA dels interessos i el prestigi dels veterinaris.


