187a Fira Agrícola, Ramadera i Industrial

Jornada tècnica del porcí
Jornada tècnica
MÓRA LA NOVA, divendres 26 d’octubre de 2018

Presentació
El sector porcí és essencialment
dinàmic en tots els aspectes:
el
productiu, el sanitari, el comercial , el
del maneig; això el fa dels més
competitius a nivell del nostre territori i
evidentment de portes enfora.
Mantenir aquesta competitivitat ens
exigeix fer esforços continus per estar
al dia i és amb aquesta intenció que
abordarem els temes de les jornades
d’enguany:
Per saber actuar adequadament quan
ens trobem amb animals que, pel seu
estat de salut, els cal una actuació
immediata a la mateixa explotació.
Per actualitzar els coneixements de
l’eina del GTR, que cada vegada és
més utilitzada pels ramaders, la qual
cosa fa aflorar dubtes quan sorgeixen
incidències puntuals durant el seu ús.

Programa
10.00 h Presentació de la Jornada
10.15 h Eutanàsia a l’explotació porcina
Dr. Antoni Velarde Calvo. Subprograma Benestar Animal IRTA.
11.00 h Presentació del GTR: principals novetats i dificultats
Sr. Jordi Ferrete Gracia. Veterinari del Servei de Prevenció en Salut
Animal del DARP.
12.30 h Bioseguretat: la primera mesura per a prevenir les amenaces
que afecten el sector porcí
Sr. Carles Sánchez Martí. Veterinari del Servei de Prevenció en
Salut Animal del DARP.
14.00 h Cloenda de la Jornada
En finalitzar la jornada, s’oferirà un refrigeri a càrrec de l’Agrupació de
Defensa Sanitària TEM.

Per acabar d’implementar unes
mesures de bioseguretat a les
explotacions que incorporin els canvis
en les normatives i que, sobretot, ens
protegeixin dels possibles problemes
de sanitat animal que un dia o altre
podrien arribar al sector del nostre
país.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala d’Actes de l’Ajuntament
Carrer Major, 88
43770 MÓRA LA NOVA

Agrupació de Defensa Sanitària TEM

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través de l’Oficina Comarcal de
la Ribera d’Ebre (Tel.: 977 400 402 – A/e: arebre.daam@gencat.cat)

Un altre pilar essencial sobre el qual ha
invertit recursos i esforços la ramaderia
en general i el porcí en particular és la
implantació
de mesures
Ajuntament
de Móradela bioseguretat
Nova
en les explotacions. Vinculades amb la
sanitat animal i de retruc amb la salut
humana i la productivitat de la
ramaderia,
aquestes mesures tenen molt
@ruralcat
a veure amb la fauna que es troba en el
medi rural. L’estat sanitari de la fauna
salvatge, el contacte amb el bestiar de
les explotacions i les conseqüències del
mateix és el que debatrem en aquesta
jornada.

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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