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A APPB renova o seu equipo directivo
O 20 de febreiro tivo lugar a Asemblea Extraordinaria de APPB na que se renovou a primeira Xunta Directiva, 
a cal quedou constituída por catro membros principais (presidente, vicepresidente, secretario e tesoureiro) e 
cinco vogais, que representan distintas zonas da xeografía de España e Portugal.

JOSÉ M.ª GARCÍA NIETO 
Presidente

É diplomado en Podoloxía Bovina pola Universidade 
Complutense de Madrid, estudos que complementou 
co Curso Superior Universitario de Axudante Técnico Ve-
terinario, que obtivo na Universidade Rey Juan Carlos 
no ano 2020.
García Neto comezou a súa traxectoria no ano 1996 na 
Asociación Frisona Galega (Afriga) como técnico podó-
logo, labor que realizou ata o ano 2000. A partir de xa-
neiro de 2001 forma parte de Seragro S. Coop. Galega 
como técnico podólogo, entidade coa que anualmente 
realiza formación dentro da empresa de todo o relacio-
nado con explotacións de gando vacún.

EMILIO LÓPEZ 
Tesoureiro

É podólogo bovino desde 1995. A súa formación ini-
cial foi nos Países Baixos, onde obtivo o seu certificado 
tras realizar o International Course Hoofcare por The 
Board of Dairy Training Centre Friesland. Ten ás súas 
costas máis de 25 anos de experiencia no sector. É co-
fundador da APPB, xerente de Podoloxía Irmáns López 
SL e colaborador no programa I-SAP de recollida de 
datos de Conafe.

IKER ELETXIGERRA 
Vicepresidente

Licenciado en Veterinaria pola Universidade de Zara-
goza en 1998. Desde o ano 1999 realizou o 100 % da 
súa actividade profesional no ámbito da medicina e 
a sanidade de grandes animais. Traballou durante un 
ano na Coop. Guvac de Karrantza (Bizkaia). En 2000 
comeza a traballar co seu socio Norberto Lavín, con 
quen funda a sociedade Herguvet CB, onde continúa na 
actualidade. Durante todos estes anos foi o responsable 
da xestión do servizo de podoloxía, actividade ofrecida 
simultaneamente xunto con servizos de clínica veteri-
naria, xestión de reprodución e asesoramento.
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ROGER BELLET 
Secretario

Graduado en Ciencia e Saúde Animal pola Universi-
dade de Lleida en 2012 e en Veterinaria pola Univer-
sidade Autónoma de Barcelona en 2015.
A súa experiencia profesional está centrada en po-
doloxía clínica, en concreto no recorte funcional, así 
como en clínica e reprodución e uso de ecografía 
transrectal para diagnósticos de xestación.
É vogal na Xunta Directiva do Colexio de Veterinarios 
de Lleida desde 2016. Actualmente é director técni-
co na empresa familiar Rodagri SL, fundada en 1996.
 

A continuación, damos a coñe-
cer o equipo que conforma a 
recentemente estreada Xun-

ta Directiva da Asociación Profe-
sional de Podoloxía Bovina (APPB) 
e ofrecemos un breve currículo de 
cada un dos seus integrantes, cuxo 
obxectivo común, segundo afirmou 
Rober Bellet, “é que os nosos ani-
mais teñan benestar a través dun 
bo recorte funcional e confort na 
granxa para poder producir leite de 
calidade”.
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PAULO HESS MIGUEL LÓPEZ

Formouse como técnico-agrícola en Brasil, estudos 
que finalizou no ano 2000. Desde entón comezou a 
traballar en granxas de gando vacún e en 2007 foise 
a Portugal, onde seguiu ofrecendo os seus servizos 
en explotacións leiteiras. Desde hai catro anos exerce 
como técnico en Podoloxía Bovina en Finca Pé, onde 
se foi especializando na área, “buscando sempre estar 
actualizado para achegar o mellor ao benestar animal”.

É un dos profesionais máis recentes no mundo da po-
doloxía bovina en España. Leva tres anos traballando 
no equipo de Servet Pedroches (Córdoba), empresa con 
máis de dezasete anos de experiencia no sector bovino. 
Estivo en constante formación durante estes anos nos 
cursos de unificación de criterios do programa I-SAP 
(Conafe) e no Congreso mundial en Zaragoza (Hoof 
Health and Welfare Conference).

ÁNGEL TOMÁS

Tomás naceu en Murcia e traballa como podólogo bovino 
na empresa Magaset 2006 SLL. Realizou cursos de ANKA de 
I-SAP de Conafe e posúe o Diploma de Formación Continua 
da Universidade Complutense de Madrid.

AARON FERNÁNDEZ

Podólogo desde 2005, é técnico en Explotacións Agrarias 
no Instituto de Luces (Colunga, Asturias). Colabora na reco-
llida de datos de Conafe co I-SAP e é socio da APPB desde 
a súa fundación.

VOGAIS

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 

Licenciado en Veterinaria pola Universidade de León en 
2003, especialidade de Medicina e Sanidade Animal, for-
ma parte do Consello Xeral de Colexios Veterinarios desde 
2019 e é socio de Anembe e da Asociación de Veterinarios 
Especialistas Equinos, entre outras entidades.
Exerceu o seu labor en diversas cooperativas: Avescal S. 
Coop. (2004-2005), Ovino del Tormes S. Coop. (2005-
2006) e Servet Ledesma (2006-2012); tamén traballou 
en Inglaterra como veterinario inspector de Hixiene dos 
Alimentos en Eville & Jones en 2013, ano no que comezou 
a traballar en Derbyshire Veterinary Services Ltd., ata 2015.
Desde 2016 é socio veterinario en Servet Ledemsa, dedi-
cado á clínica de grandes animais, en especial á podoloxía 
equina e bovina. Tamén imparte cursos de formación tan-
to de benestar animal como de podoloxía e podiatría en 
grandes animais.
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