Certificació voluntària del
control de salmonel·losi en
escorxadors i explotacions
de porcí
Seminari tècnic
VIC, dimarts 13 de desembre de 2016

Presentació
En els darrers anys el sector porcí de
Catalunya ha tingut un especial interès
en desenvolupar un programa de
control de salmonel·la, tant a granja
com a escorxador. La importància de
la sanitat en general, però en
particular de la salmonel·la, sobretot
de cara a les exportacions, va animar
al sector a unir-se per portar-lo a
terme.
Després de diversos esforços, ja s’ha
aconseguit el registre oficial per la
certificació voluntària del control de
salmonel·losi. En aquesta jornada
s’explicarà en què consisteix aquesta
certificació i es donarà l’oportunitat als
assistents a resoldre dubtes.
També es comptarà amb una
exposició sobre l’experiència en el
sector avícola, així com de tot el que
ja s’està fent en bioseguretat en
explotacions porcines des del DARP.

Programa
11.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Ignasi Pons, resposable tècnic de FECIC.
11.15 h Certificació del Programa de control de Salmonel·la en Porcí (PSP)
a les granges
Sr. Ricard Parés, director de PORCAT.
11.30 h Certificació del Programa de control de Salmonel·la en Porcí (PSP)
als escorxadors
Sr. Ignasi Pons, responsable tècnic de FECIC.
11.45 h L’experiència del sector avícola en el control de salmonel·losi
Sr. Ramon Jové, director de programes del CESAC.
12.00 h Importància de la bioseguretat i el control de salmonel·la en el
sector porcí
Sra. Cristina Massot, cap del Servei de Prevenció en Salut Animal del
DARP.
12.30 h Procés de certificació PSP
Sra. Carme Aledo, tècnica de FIC.
12.45 h Debat amb els assistents
Modera: Sr. Ignasi Pons, responsable tècnic de FECIC.
13.15 h Cloenda de la Jornada
Sra. Cristina Massot, cap del Servei de Prevenció en Salut Animal del
DARP.

Organització

Lloc de realització
Campus de Miramarges
Edifici C, planta baixa, espai C s104 (sala d’actes Mercé Torrents)
C/ Miquel Martí i Pol, sn
08500 VIC

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament per mitjà d’aquest enllaç.
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