El Cavall Pirinenc Català:
propietats nutricionals i
gastronomia
Jornada tècnica
LA POBLETA DE BELLVEÍ, dijous 5 d’octubre
de 2017

Programa

Presentació
El Cavall Pirinenc Català és una raça
amb una excel·lent aptitud càrnia, ben
adaptada al nostre territori i un dels
motors econòmics de la nostra
pagesia.
És per això que uns dels objectius de
la jornada és donar a conèixer les
propietats nutricionals de la carn de
Cavall Pirinenc Català i les seves
possibilitats
gastronòmiques,
i
d’aquesta manera millorar la promoció
de la carn com a producte
agroalimentari de qualitat i fomentarne el seu consum.
La jornada té per objectiu crear
sinèrgies entre productors, restauradors, sector turístic i comercial.

16.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
17.00 h Presentació de la jornada
Sra. Alba Vila, directora de l’Escola Agrària del Pallars del DARP.
Il·lm. Sr. Josep Maria Dalmau, alcalde de La Torre de Capdella.
Sr. Joan Moret, president de la Federació Cavall Pirinenc Català
(FECAPI).
Sr. Albert Castells, president de l’Associació professional d’equí de
muntanya Pirineus de Lleida.
17.30 h Característiques del Cavall Pirinenc Català i programa de
millora genètica
Sra. Marta Boleda, veterinària i directora tècnica del llibre genealògic
del Cavall Pirinenc Català.
18.15 h Pausa
18.30 h Propietats nutricionals del poltre
Sra. Cristina Subias, dietista-nutricionista.
19.15 h Demostració de cuina innovadora amb carn de poltre de la raça
Cavall Pirinenc Català
Sra. Eva Martínez Picó, cuinera Can Jordi (Espinavell).

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

20.45 h Degustació de poltre de la raça Cavall Pirinenc Català i cloenda
de la jornada
Sra. Eva Martínez Picó, cuinera Can Jordi (Espinavell).

Lloc de realització
Carpa de la Fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí
Ctra. L-503, km 3,4
25513 – LA POBLETA DE BELLVEÍ (Lleida)

Inscripcions
Associació
professional
d’equí de
muntanya
Pirineus de
Lleida

@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Escola
Agrària del Pallars: Tel.: 973 650 179 - A/e: pmontoro@gencat.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
Data límit d’inscripcions: dimecres 4 d’octubre
Les places són limitades i s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció
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