Bioseguretat, benestar i
salut animal en
explotacions porcines
Jornada tècnica
BANYOLES, divendres 29 de març de 2019

Presentació

Programa

El marc normatiu comunitari de
seguretat alimentària basat en el
concepte “de la granja a la taula”
engloba tota la cadena alimentària,
establint un conjunt de requisits
normatius en higiene i traçabilitat
alimentària aplicables des de la
producció primària ramadera.

09.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació

Aquesta jornada va dirigida als
ramaders de porcí, així com a
veterinaris o personal que doni servei
de gestió a explotacions, i pretén fer
un repàs de les obligacions i requisits
mínims que ha de complir qualsevol
explotació per estar correctament
registrada i complir les normes de
bioseguretat, de benestar animal i del
manteniment adequat de la salut
animal.

10.30 h Tenim un bon nivell de bioseguretat a la comarca? Valoració de
les enquestes realitzades
Sr. Fernando Jiménez, Veterinari del Grup de Sanejament Porcí de Girona

A més, aquesta jornada serveix per
acreditar
la
formació
mínima
obligatòria en matèria de benestar,
bioseguretat i salut animal que
estableix el Decret 40/2014, de 25 de
març d’ordenació de les explotacions
ramaderes, per als titulars de les
explotacions ramaderes.

12.30 h Materials d’enriquiment i valoració de paràmetres animals i ambientals
a tenir en compte en l’explotació. Pautes per a la seva avaluació
Sra. Emma Fàbrega, IRTA

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

09.30 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Sr. Pere Hernansaez, cap de l’Oficina Comarcal del DARP al Pla de l’Estany
09.45 h Bones pràctiques d’higiene i mesures de bioseguretat per prevenir
l’aparició i difusió de malalties
Sr. Fernando Jiménez, Veterinari del Grup de Sanejament Porcí de Girona

11.00 h Pausa
11.30h Benestar animal: Model per l’avaluació de riscos per a la prevenció de
la caudofàgia i pla d’acció a aplicar. Eines informàtiques de suport.
Sra. Maria José Salvador, veterinària del Servei d’Ordenació Ramadera del
DARP.

13.30 h Precs i preguntes
13.45 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Can Puig
Carrer Catalunya, 48
17820 BANYOLES

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través a través de
l’Oficina Comarcal del Pla de l’Estany (Tel. 972 57 07 57 - A/e:
apestany.daam@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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