S A Ú D E P O DA L

APPB, dous anos de historia de
unión da podoloxía bovina en
España e Portugal
Esta é unha pequena historia da Asociación Profesional de Pedicura
Bovina (APPB), que continuará formando e informando os nosos
podólogos bovinos de España e Portugal para o benestar da gandería
bovina e o seu maior coñecemento.
Emilio López
Secretario da APPB

C

on máis de setenta socios na
actualidade entre os dous países, a asociación leva camiño
de afianzarse no sector gandeiro
coma unha asociación imprescindible para o futuro, todo iso sempre
vinculado á mellora e ao coñecemento dos nosos podólogos, para darlle o
mellor servizo á gandería bovina do
noso país.
Desde a súa formación, en febreiro de 2019, foron varias as reunións

e os eventos que tiveron lugar para
iso; na actualidade pasaron a ser reunións virtuais con relatores nacionais
e internacionais por medio de plataformas como Zoom, entre outras.
A idea da asociación nace no verán de 2018 con algún dos actuais
socios. Preséntase en outubro dese
mesmo ano nun curso de unificación de criterios organizado por
Conafe en Ribadeo (Lugo) e faise
oficial o 26 de xaneiro de 2019
nesta mesma localidade. Nesa ocasión reunímonos con Steve-Paul,
presidente da National Association
of Cattle Foot Trimmers (NACFT)
–asociación inglesa de recortadores
de pezuños– o cal nos veu presentar
o sistema de cualificación de mobilidade que están a practicar no seu
país, ademais de explicarnos como
funciona a súa asociación, con máis
de quince anos de historia.
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DIGNIFICAR A PROFESIÓN
E, SOBRE TODO, REALIZAR
CURSOS DE FORMACIÓN
CONTINUADA CONVÉRTESE
NUNHA MÁXIMA PARA A
ASOCIACIÓN

O principal obxectivo da asociación sería desde entón promover a
formación a unha profesión que en
España non está regulada e resulta
esencial para a saúde podal e o benestar animal de ao redor dun millón de cabezas de gando vacún de
leite e carne, e para a rendibilidade
de miles de explotacións.
Desde ese día, Pere Mallet como
presidente; José María García Neto,
como vicepresidente; José Antonio
Pérez Fernández, tesoureiro, e Emilio López Rodríguez, como secretario,
ademais da inestimable axuda doutros nove ou dez socios máis como
vogais, toman as rendas deste
proxecto. Non nos podemos esquecer da incondicional axuda de institucións e empresas como Conafe,
ANKA e moitos máis, por nomear
só algúns deles; no caso concreto
de ANKA, como empresa de recoñecido prestixio dentro da profesión, con xornadas de formación
e reunións periódicas entre colegas, xornadas de Seragro etc. Merece especial mención Noureddine
Charfeddine, que realizou un gran
traballo ao crear un marco para
que os podólogos nos reunamos por
medio do ISAP, nos coñecésemos e
intercambiásemos información e
inquietudes. Dignificar a profesión
e, sobre todo, realizar cursos de formación continuada convértese nunha máxima para a asociación.
Un dos maiores logros foi participar como colaboradores na Conferencia Internacional de Saúde
Podal e Benestar dos Pezuños, celebrada en Zaragoza do 5 ao 7 de
febreiro de 2020 e organizada por
Anembe, coa participación de 250
profesionais de 28 nacionalidades
diferentes para debater sobre as

últimas novidades na área de saúde podal.
O traballo de podólogo bovino en
España e Portugal non está regulado como noutros países, aínda que
é unha profesión moi antiga, e non
sempre está valorada como se merece. Creamos un comité asesor, de
persoas relacionadas co oficio, de
recoñecido prestixio, que non está
a axudar para iso. Conafe, pola súa
banda, tamén nos axudou coa visita dalgúns de nós ao centro de formación profesional e de promoción
agraria de Francia CFPPA para a
formación de podólogos en España
e así empezar cunha formación regulada no noso país e nun futuro.
Unha historia curta, pero intensa, da APPB que en 2020, aínda que
cunha pandemia, lles seguiu proporcionando formación continuada
aos seus socios podólogos mediante webinarios de nutrición e saúde
podal, e charlas en revistas dixitais,
realizadas moitas delas por socios
da propia APPB, socios algúns deles tamén veterinarios que levan a
cabo traballos de podoloxía bovina a tempo completo ou parcial e
traballan, como moitos de nós, non
veterinarios, con ansia e moito esforzo neste emprego.
Hai pouco entregóuselles unha
pegatina distintiva a todos os socios; con isto preténdese que sexa
recoñecida como selo de calidade
para o gandeiro. Eses profesionais
teñen un mínimo de coñecementos
na materia e comprométense a facer unha formación continuada e
regulada.
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