Formació
Escoles Agràries

Curs de gestió ambiental i de lluita contra
el canvi climàtic en granges porcines
Constantí, 11 de maig de 2022

Presentació i objectius
Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions porcines, per tal de donar compliment a la modalitat A
de l’ORDRE ACC/181/2021, de 23 de setembre, on indica la formació mínima que ha d'efectuar el personal
que treballi a les granges que allotgen animals de l'espècie porcina.
L’objectiu d’aquest curs és oferir la formació adequada i suficient a, com a mínim, una de les persones que
treballen en funció de responsable o de gerència dins de l’explotació sobre matèries relacionades amb
reptes ambientals i mesures a la granja porcina per a fer-hi front, segons la normativa vigent.

Programa
MÒDUL 1.

INTRODUCCIÓ ALS PRINCIPALS REPTES AMBIENTALS.
Gasos amb efecte d'hivernacle i canvi climàtic
Emissions d'amoni
Nitrats i fòsfor en sòls i aigües

MÒDUL 2.

MESURES A LA GRANJA PORCINA PER A FER-HI FRONT.
Alimentació, aigua i energia
Control de soroll, pols i olors
Emmagatzematge de dejeccions ramaderes
Tractament de les dejeccions ramaderes
Aplicació agrícola de dejeccions ramaderes
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Josep Maria Espelt, veterinari.
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Lloc:
Escola Agrària Mas Bové

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària Mas Bové, en el
següent formulari: Inscripcions

Calendari i horari:
Dimecres, 11 de maig de
09.00 a 14.00 h
En acabar la formació es
realitzarà l’examen per a
l’obtenció del certificat.

Coordinadora:
Montserrat Martorell Sales, telèfon 977 34 32 89 ext. 02
a/e: montsemartorell@gencat.cat

Durada: 5 h

Cost del curs: 25€
Cost segons ordre de preus públics de les escoles agràries de
l’ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març
Mascareta obligatòria i declaració responsable
La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública
per la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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