Bioseguretat en
l’explotació porcina
Jornada tècnica
OLIANA, 16 de novembre de 2018

Presentació

Programa

La lluita contra les malalties que
afecten a les explotacions porcines i
les que amenacen d’avançar cap al
nostre territori com la Pesta Porcina
Africana (PPA), suposen uns dels
grans reptes que té el sector
actualment.

10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació

Considerant que per a la prevenció
és important que les explotacions
coneguin en profunditat totes les
mesures de bioseguretat, la jornada
dirigida als ramaders pretén una
aproximació a la prevenció de riscos
per
evitar i
reduir al màxim la
possibilitat
d’entrada
d’agents
patògens que afecten a la productivitat
i viabilitat econòmica.

10.30 h Principals riscos sanitaris que afecten al sector porcí
Sr. Carlos Sánchez Martí, veterinari del servei de Prevenció en Salut
Animal del DARP.

10.15 h Presentació de la Jornada
Sra. M. Antònia Armengol Pujol, cap de l' Oficina Comarcal de l'Alt
Urgell.
Il·lm. Sr. Miquel Sala Muntada, alcalde d’ Oliana.

11.15 h Com prevenir els riscos sanitaris? Bioseguretat en les
explotacions porcines: externa i interna
Sr. Carlos Sánchez Martí, veterinari del servei de Prevenció en Salut
Animal del DARP.
12.15 h Pausa
12.30 h Mesures de l’administració pel manteniment de les condicions de
bioseguretat a les explotacions porcines
Sr. Carlos Sánchez Martí, veterinari del Servei de Prevenció en Salut
Animal del DARP.
13.15 h Finalització de la Jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala d’actes Ajuntament d’ Oliana
Plaça Reguereta, s/n
25790 OLIANA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’Oficina Comarcal de
l’Alt Urgell (Tel.: 973 355 235 - A/e: aaurgell.daam@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

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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