Control d’emissions en granja
per reduir l’impacte ambiental i
millorar el benestar animal.
Projecte Life Mega
Jornada tècnica en línia
Divendres 18 de juny de 2021

Presentació
La reducció de l’impacte ambiental
que poden tenir els sistemes de
producció intensiva com el de porcí es
pot emmarcar de manera clara entre
els objectius de desenvolupament
sostenible de les Nacions Unides. Així
mateix, la millora del benestar animal
ha estat una petició creixent d’una part
de la societat. En el Projecte LIFE
MEGA [LIFE18 ENV/IT/000200] es
treballa en la millora de la qualitat
ambiental a l’interior de les granges de
porcí, per tal que la reducció en la
concentració de gasos interior i en
aquells que s’emeten a l’exterior, es
redueixi.
Els
efectes
directes
d’aquesta reducció es farien notar no
sols en l’impacte ambiental, si no
també en el benestar, en paràmetres
com els respiratoris o l’estrès que pot
conduir
a
conductes
com
la
caudofàgia. En aquesta jornada es
farà una presentació inicial sobre les
millors tècniques disponibles (MTD) en
el sector porcí i es presentarà el
projecte LIFE MEGA i algun dels seus
resultats preliminars.

Programa
09.55 h Benvinguda i presentació de la jornada
10.00 h Millors tècniques disponibles (MTD) en el sector porcí
Sr. Juanjo Esquerda, DACC.
10.30 h Control d’emissions en granja. Projecte LIFE MEGA
Sr. August Bonmatí, Gestió Integral Residus Orgànics de l’IRTA.
11.00 h Efectes de la millora de la qualitat ambiental en el benestar
animal en garrins de transició
Sra. Emma Fàbrega Romans, Benestar Animal de l’IRTA.
11.30 h Torn de preguntes
11.45 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions. El dia abans de la jornada rebreu
l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través del següent enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA
Per a més informació podeu contactar amb l’IRTA:
Sr. Javier Tobal (A/e: javier.tobal@irta.cat)
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