El voltor comú i la
ramaderia extensiva
Jornada tècnica
SORT, dimarts 19 de juny de 2018

Presentació

Programa

Davant el malestar dels ramaderes
pels incidents amb els voltors dels
darrers anys, el 2017 la Unió de
Pagesos va impulsar la creació d’un
grup de treball amb la participació
d’experts independents amb l’objectiu
de posar sobre la taula casos concrets
de
danys
al
bestiar
causats
presumptament per voltors, analitzar
en
quines
circumstàncies
es
produeixen i proposar millores en el
procediment
de
peritatge
dels
mateixos per garantir que es
compensen els danys efectivament
produïts.

11.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació

En aquesta jornada es vol compartir el
treball del grup d'experts de voltors,
coordinat pel Servei de Fauna i Flora
del Departament de Territori i
Sostenibilitat, explicant la situació de
la població de voltors i en quines
circumstàncies poden actuar causant
danys al bestiar, quins aspectes del
maneig de les explotacions poden
ajudar a prevenir-los i què cal fer en
cas de patir danys susceptibles de
compensació.

12.50 h Què cal fer en cas de dany susceptible de compensació
(Interacció voltors-bestiar)
Sr. Diego Garcia, tècnic del Servei de Fauna i Flora.
Sr. Ricard Casanovas, Cap del Servei de Fauna i Flora. Departament
de Territori i Sostenibilitat.

Organització

12.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Jordi Pont, coordinador de la Intercomarcal dels Pallars, Alta
Ribagorça i la Vall d’Aran de la Unió de Pagesos de Catalunya.
12.10 h Els voltors. Situacions en que pot haver-hi interaccions negatives
amb el bestiar
Sr. Antoni Margalida, Doctor en Ciències, professor de la Universitat de
Lleida i científic sènior associat de la Universitat de Berna.
12.30 h Maneig de les explotacions ramaderes orientada a la prevenció
dels danys
Sr. Joan Jordana, veterinari clínic.

13.10 h Debat amb els ponents
14.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Joan Guitart, coordinador territorial de les comarques de muntanya
de la Unió de Pagesos.

Lloc de realització
Oficina de Turisme del Pallars Sobirà
Camí de la Cabanera s/n,
25560 SORT

Col·laboració
Departament de Territori i
Sostenibilitat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Unió de Pagesos de Catalunya, Sra. Asun Casals.
(Tel.: 973 355 845 - A/e: muntanya@uniopagesos.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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