Fira de Santa Llúcia

Pesta Porcina Africana:
mesures de protecció a les
granges i en la caça
Jornada tècnica
PRATS DE LLUÇANÈS, 13 de desembre de 2018
Presentació
Davant l’aparició de la Pesta Porcina
Africana (PPA) en alguns països
europeus, cal conèixer en profunditat
en què consisteix aquesta malaltia,
així com les seves possibles vies
d’entrada i les mesures de prevenció i
control.
En tractar-se d’una malaltia que afecta
tant als porcs comuns com als porcs
senglars, en aquesta jornada es
pretén abordar la temàtica des
d’ambdues vessants. D’una banda,
donar a conèixer quines mesures de
bioseguretat cal tenir en compte a les
explotacions porcines i, de l’altra,
informar al sector de la caça sobre les
mesures
aplicables
per
a
la
col·laboració en la detecció i prevenció
de l’avanç de la PPA.

Programa
17.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
18.00 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Isaac Peraire Soler, alcalde de Prats de Lluçanès i
President del Consorci del Lluçanès.
Sr. Ramon Lletjós Castells, director del Serveis Territorials del
DARP a la Catalunya Central.
18.15 h Introducció sobre la Pesta Porcina Africana (PPA)
Sr. Carlos Sánchez Martí, veterinari del Servei de Prevenció en
Salut Animal. DARP.
18.45 h Bioseguretat actual a les granges de porcí del Lluçanès
Sr. Lluís Ferrer Peñart, veterinari de l’ADS Lluçanès-Gavarresa.
19.15 h El paper de la caça en el control i prevenció de la PPA
Sr. Josep Maria López Martín, cap de la secció d’activitats
cinegètiques i pesca continental dels serveis territorials del DARP a
Barcelona.
19.45 h Precs i preguntes
20.00 h Cloenda de la Jornada
Al final de la jornada s’oferirà un petit tast de productes de caça

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
L’ESPAI (Sala d’Actes)
Avinguda Pompeu Fabra, 8
08513 PRATS DE LLUÇANÈS

Ajuntament de
Prats de Lluçanès

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través del Consorci del
Lluçanès (Tel.: 93 888 00 50 - A/e: sdr@consorci.llucanes.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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