Reptes actuals del sector boví:
bioseguretat bovina,
prescripció veterinària i la
nova PAC
Jornada tècnica
VIC, dimecres 12 de desembre de 2018
Presentació
En aquesta jornada tècnica volem
aportar una visió del futur proper en el
sector boví. Es per això que tractarem
temes importants dins el sector com son
la bioseguretat bovina, la prescripció
veterinària i l’ús responsable de
medicaments.
Així
mateix
també
parlarem de com la nova Pac afectarà a
les ajudes del sector.
Dirigida principalment a ramaders, volem
que aquesta jornada tingui un enfoc
pràctic i actual.

Programa
9.30 h Inscripcions
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Josep Puigdollers, president de la Llotja de Contractació i Mercat en
Origen de Vic.
Sra. Elisenda Guillaumes. directora general d’Agricultura i Ramaderia
del DARP.
10.15 h La bioseguretat com a factor clau per la competitivitat
Sra. Irene Mercader, cap de la Secció de Vigilància, Lluita i Control de les
Malalties dels Animals.
Sr. Roger Vila, biòleg i responsable de bioseguretat de Grup Gepork.
11.00 h Ús racional de l'antibiòtic a les vaques de llet al nou entorn
normatiu: el assecatge selectiu
Sr. Erik Bataller, veterinari gerent de Zoetis de vaquí.

Organització

11.30 h Pausa-cafè

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

12.00 h Noves obligacions en la prescripció veterinària. Presvet
Sra. Inés Moreno, cap de l’Àrea d’Higiene del MAPAMA.
12.30 h Punts crítics en la recepció de vedells d'engreix mamons
Sra. Sònia Martí, investigadora del Programa de Remugants de l'IRTA.

Patrocinadors

13.00 h Ús responsable de medicaments: situació actual
Sra. Mili Voltes, cap del Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la
Producció Ramadera del DARP.
13.30 h La Pac 2021-2027
Sr. Valentí Marco, subdirector general de Gestió i Control d’Ajuts
Directes del DARP.
14.00 h Cloenda de la jornada

Col·laboradors

Lloc de realització
Sala SERT
Edifici El Sucre
C/ Historiador Ramon d'Abadal i Vinyals, 5

08500 - VIC

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través dels Serveis Territorials
a la Catalunya Central.
Sra. Gina Soler: Tel. 938 828 790 - A/e: bustiacoordinaciossttcc@gencat.cat

@ruralcat
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