El benestar animal i la
prevenció de la caudofàgia
en porcs
Jornada tècnica
GIRONA, dijous 4 d’abril de 2019

Presentació
La caudofàgia és un fenomen multifactorial i molt complex d’estudiar des
d’un punt de vista experimental.
Malgrat que en gran mesura s’accepta
que s’inicia com una conducta
redirigida, s’ha vinculat també a
l’alteració de factors ambientals i de
maneig que puguin augmentar la
resposta d’estrès dels porcs.
Aquesta jornada té per objectiu donar
resposta a la Recomanació (EU)
2016/336 relativa a les normes
mínimes per a la protecció dels porcs i
a les mesures per disminuir la
necessitat de practicar l'escuat,
establint criteris de compliment dels
requisits establerts a la legislació i
proposant
mesures
pràctiques
aplicables.

Programa
18.15 h Presentació de la jornada
Sr. Ramon Cedó. President del Col·legi Oficial de Veterinaris de
Girona.
18.30 h Aspectes legals sobre el benestar animal i l’escuat porcí.
Importància per al sector i situació actual a Catalunya
Sr. Ricard Parés. Veterinari i President de l’Associació de
Productors de Porcí de Catalunya (PORCAT).
19.00 h Paràmetres animals i ambientals a tenir en compte a
l’explotació, per al control eficient del benestar animal i l’escuat
porcí
Sr. Antonio Velarde. Veterinari i Responsable del programa de
benestar animal a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA).
19.30 h Estratègies pràctiques per millorar el benestar animal a les
explotacions i que puguin ajudar a evitar l’escuat porcí
(materials d’enriquiment)
Sra. Deborah Temple. Veterinària i Especialista en comportament i
benestar animal. Investigadora del Servei de Nutrició i Benestar
Animal (SNiBA – UAB).
20.00 h Factors limitants de l’escuat porcí que podem trobar a les
nostres explotacions
Sr. Joan Wennberg. Veterinari i Assessor Extern Porcí. Membre de
l’Associació de Veterinaris de Porcí de Catalunya (AVPC).
20.30 h Taula rodona i cloenda de la jornada

Organització

Lloc de realització
Sala d’actes del Col·legi Oficial Veterinari de Girona
C/ Cor de Maria, 10 ent. 3
17002 GIRONA

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta i us podeu inscriure a través de:
Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona
A/e: colvetgi@covgi.cat - Tel.: 972 20 00 62
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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