Els aplicatius de gestió ramadera
GTR i SIR: com millorar el seu ús
en explotacions ramaderes
Jornada tècnica
MONELLS, dijous 24 de maig de 2018

Presentació
Una bona part de les gestions
administratives que han de realitzar
els titulars de les explotacions
ramaderes relacionades amb els caps
de bestiar es poden realitzar per la via
telemàtica sense haver de desplaçarse a l’Oficina Comarcal del DARP.
Això és possible mitjançant els
programes informàtics o aplicatius
específics, SIR i GTR, que aquest
Departament ha posat a l’abast dels
ramaders.
El GTR és l’aplicatiu que s’ha
implementat recentment per tal de
donar cobertura a l’espècie porcina i
l’aplicatiu SIR, que va ser el pioner en
posar-se en marxa, per a la resta
d’espècies ramaderes.
El sentit d’aquesta jornada, adreçada
als titulars i usuaris d’aquests
aplicatius, és millorar el domini
d’aquestes
dues
aplicacions
informàtiques en el seu ús per reduir
els temps dedicats a aquesta tasca i
sobretot incrementar l’eficàcia en la
gestió de les explotacions ramaderes.

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sr Albert Andreu Sánchez. Cap de l’Oficina Comarcal del DARP al
Baix Empordà.
10.15 h Presentació del SIR: Principals funcionalitats
Sra. Maite García García. Veterinària del Servei de Prevenció en
Salut Animal del DARP.
11.45 h Pausa
12.00 h Presentació del GTR: Principals novetats i dificultats
Sr. Jordi Ferrete Gracia. Veterinari del Servei de Prevenció en Salut
Animal del DARP.
13.30 h Torn obert de paraules
13.45 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Escola Agrària de l’Empordà
Finca Camps i Armet, s/n
17121 - MONELLS (Baix Empordà)

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del següent formulari:
https://goo.gl/forms/86QM9p8J84JcSM4E3

@ruralcat

Per qualsevol consulta us podeu adreçar a:
Sr. Jesús M. Martín Ganado: Tel.: 972 630 123 - A/e: jmmartin@gencat.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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