Bones pràctiques
ramaderes per a fer front
als reptes de futur en el
sector porcí
Jornada tècnica en línia
Dimecres 18 de novembre de 2020

Presentació
El cens porcí a Catalunya ha tendit
clarament a l’alça en els darrers 10
anys,
essent
una
indústria
capdavantera en la distribució de la
producció final agrària catalana. És
per aquest motiu que adaptar-se a les
demandes tant dels consumidors com
legislatives és de vital importància.
El projecte EUPIG va sorgir per a
recollir bones pràctiques ramaderes
que ja s’estan duent a terme en 13
països de la Unió Europea per fer front
a reptes del sector en quatre àmbits:
la sanitat, la ramaderia de precisió, el
benestar i la qualitat del producte.
En aquesta jornada es volen donar a
conèixer quins són els reptes més
importants de futur pel sector porcí, i
quines bones pràctiques ramaderes ja
s’estan duent a terme per fer-hi front.
En aquesta jornada es presentaran els
resultats finals del projecte EUPIG
mitjançant
exemples
de
bones
pràctiques ramaderes en benestar
animal i sanitat, que es van identificar
al llarg del projecte. Es comptarà amb
la participació dels protagonistes:
ramaders o empreses del sector de
Catalunya guardonades com a millor
pràctica en alguna de les quatre
edicions del projecte”.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
10.30 h Presentació de la jornada
Sr. Ricard Parés, PORCAT.
10.40 h Resultats de bones pràctiques en salut, benestar, qualitat i
ramaderia de precisió en porcí
Sra. Emma Fàbrega, IRTA.
11.40 h Exemples de Bones pràctiques ramaderes de Catalunya
guardonades: Degree2act i el Drysist.
Sr. Xavier Vélez, Marketing Manager en Beinfive SL.
Sr. Roger Galofré, OPP Group.
12.00 h Torn de preguntes
Amb la participació de la Sra. Rosa Centelles, Granja Manresana.

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.

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través del següent enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA
Per a més informació podeu contactar amb l’IRTA:
Sr. Javier Tobal (A/e: javier.tobal@irta.cat)
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