Solucions d’actualitat en
porcí: gestió i prevenció
de la caudofàgia
Jornada tècnica en línia
Dimarts 23 de febrer de 2021

Presentació
La Recomanació (CE) 336/2016 del 9
de març de 2016, insta als estats
membres a assegurar-se que les
explotacions porcines porten a terme
mesures a practicar per a la
disminució del tall rutinari de cues en
porcs amb una avaluació del risc de la
incidència de caudofàgia a pròpia
l’explotació. A l’auditoria DG SANTE
efectuada a l’Estat espanyol el
setembre de 2017, es considera
convenient informar el sector sobre la
normativa específica vigent que regula
la pràctica de l’escuat porcí, les
actuacions del DARP i els aspectes
pràctics que ha d’efectuar el sector per
al compliment de les recomanacions
esmentades. Materials d’enriquiment i
com valorar-ne la seva eficàcia.
Des de l’Escola Agrària de Tàrrega
organitzem aquesta JT amb la intenció
per a poder aportar coneixements als
joves que s’incorporen a l’empresa
agrària i actualitzar-los als ramaders ja
inserits al sector porcí.

Programa
10.30 h Presentació de la jornada
Sr. Ramon Cuadros, director de l’Escola Agrària de Tàrrega.
10.40 h Aspectes legals sobre l’escuat porcí. Benestar animal porcí
Sra. Núria Roig. Veterinària de l’Oficina Comarcal del Baix Camp.
11.10 h Avaluació de riscos i pla d’acció. Aspectes documentals
Sra. Elsa Buenaventura, veterinària del Servei d’Ordenació
Ramadera del DARP.
11.40 h Aspectes pràctics de l’avaluació de factors ambientals i de
maneig. Material d’enriquiment
Sr. Emma Fàbrega, IRTA.
12.10 h Col·loqui sobre experiències en granja
12.30 h Cloenda de la Jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb l’EA de Tàrrega:
Sr. Carles Perpiñan (Tel.: 973 310 715 – A/e: cpfuentes@gencat.cat)
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