Les explotacions de gallines
ponedores i els centres
d’embalatge d’ous
Jornada tècnica
BARCELONA, dijous 5 d’octubre de 2017

Presentació
El sector de l’avicultura de posta a
Catalunya, després de la situació
viscuda l’any 2012 en relació a
l’adaptació de les explotacions de
gallines
ponedores
en
gàbies
condicionades, està novament a
portes de viure una nova reconversió
cap els sistemes de producció
alternativa d’ous, forçat per la creixent
sensibilització dels consumidors vers
el benestar animal.
Aquesta jornada té com a objectiu
analitzar la situació actual del sector
des de tots els punts de vista, i
intentar predir i anticipar la seva
perspectiva de futur, per mirar de tenir
eines per a garantir la seva
sostenibilitat i competitivitat complint
tots els requeriments establerts per les
diferents normatives i per la mateixa
evolució dels consumidors.

Programa
9.30 h Presentació de la Jornada
Sra. Teresa Masjuan i Mateu, Directora General d’Agricultura i
Ramaderia del DARP.
9.40 h Explotacions de gallines ponedores i centres d’embalatge d’ous:
instal•lacions, registres i traçabilitat. Plans de controls
Sr. Gumersindo Villa, cap de la Secció d’Ordenació Sectorial
Ramadera del DARP.
10.20 h Control sanitari dels centres d’embalatge d’ous
Sra. Montserrat Cortada, responsable de la Gestió del Risc Sanitari
dels Aliments de l’Agència de Salut Pública (Departament de Salut).
11.00 h Pausa
11.30 h Situació actual i reptes del sector avícola de posta a Espanya
Sr. Pablo Bernardos, jefe de Área de Porcino, Avicultura y otras
Producciones Ganaderas del MAPAMA.
12.15 h Programa de control sanitari en gallines ponedores del CESAC
Sr. Ramon Jové Miró, director de Programes del CESAC.
12.45 h Situació actual i reptes de futur: la visió de la producció
Sra. Anna Toda, directora de la Federació Avícola Catalana.
13.15 h Taula rodona. Torn obert a tots els assistents a la jornada
Moderadora: Sra. Montserrat Álamos, cap del Servei d’Ordenació
Ramadera del DARP.

Organització

14.15 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Sala d’Actes dels Serveis Centrals del DARP
Gran Via de les Corts Catalanes, 612 – 614
08007 BARCELONA

Col·laboració
Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del servei de
Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb el Servei d’Ordenació Ramadera
(Sra. Roser Tarrès. Tel.: 93 304 67 00 - A/e: roser.tarres@gencat.cat)

@ruralcat
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