Maneig del bestiar equí i
propietats dels seus
productes: carn i llet
Jornada tècnica
GER, dimarts 18 de desembre de 2018

Presentació

Programa

La ramaderia equina orientada a la
producció,
que
es
concentra
especialment a les comarques de
muntanya de Catalunya, té un gran
valor des del punt de vista social, com
a activitat econòmica que és, però
també des del vesant mediambiental i
paisatgístic,
generadora
de
biodiversitat tant pel propi bestiar com
per la riquesa de les pastures on
s’alimenta.

11.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació

Unió de Pagesos organitza aquesta
jornada adreçada a tots els ramaders
del sector equí de Catalunya, amb
l’objectiu d’avançar en la transferència
de coneixements cap al sector,
respecte els avenços que permeten un
millor maneig de l’explotació, i sobre
les excepcionals qualitats dels seus
productes, carn i llet, que no
gaudeixen
encara
del
suficient
coneixement i reconeixement que
mereixen.

13.45 h Experiència sobre les propietats de la llet d’euga
Sr. Juti Gusi, Associació eQuaid – eQuillet.

Organització

12.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Pere Tor Betriu, responsable de sector equí d’Unió de Pagesos.
12.15 h Maneig del bestiar equí
Sr. Pere Casas Riera, veterinari clínic a Cerdanya.
13.00 h Composició de la carn de poltre i implicacions nutricionals
Sr. Joel González Armangué, tècnic de l’IRTA. Programa de qualitat
de producte.

14.15 h Tast de carn de poltre
Sra. Eva Martínez Picó, cuinera Can Jordi de Espinavell.
14.45 h Cloenda de la Jornada
Sr. Santiago Querol Felip, responsable de sectors ramaders a la
Unió de Pagesos.
Sr. Joan Guitart Pubill, responsable de seguretat alimentària i
coordinador comarcal de muntanya a Unió de Pagesos.

Lloc de realització
Ajuntament de Ger
Quatre Cantons, s/n
17539 GER

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través de:
Unió de Pagesos (Tel.: 932680900 -A/e: sectorequi@uniopagesos.cat )
Persona de contacte: Sra. Marga Hereu.

Ajuntament de Ger

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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