Gestió de l’explotació
ramadera davant el
Covid-19
Jornada tècnica en línia
Divendres 8 de maig de 2020

Presentació
Estem davant una situació difícil i
nova per a tots pel risc que representa
la pandèmia provocada pel COVID19.
En aquest nou context, el sector
ramader es manté com un dels sectors
estratègics, que ha hagut d’intensificar
la seva activitat per respondre a la
demanda i garantir l’abastiment a la
població.

Programa
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Joaquim Xifra Triadú, Sub-director de Ramaderia del DARP.
10.00 h La pandèmia del Covid-19 derivades en l’àmbit veterinari
Dr. Joaquim Segalés Coma, UAB i IRTA- CReSA.
10.30 h Mesures de protecció. Sectors annexes
Dr. Miguel Ángel Higuera Pascual, Director ANPROGRAPORESPAÑA.

El per tal de poder garantir l’activitat
del sector primari és fonamental la
informació
dels
propietaris
i
treballadors de les granges en relació
als riscos associats a la malaltia
COVID19. No menys important és la
formació en quant a les mesures de
protecció per evitar el contagi dels
treballadors i resta d’operadors
relacionats amb la seva activitat.

11.45 h Cloenda de la jornada

Des del DARP us oferim aquesta
jornada tècnica que es farà En línia
per tal d’explicar la situació i resoldre
els dubtes que surten en el dia a dia.

La jornada començarà a les 10.00h i durarà una hora i 45 minuts
aproximadament. Durant la formació ens podreu enviar els dubtes que us
sorgeixin mitjançant la plataforma i els ponents intentaran donar-los resposta.

Organització

Aquesta jornada es realitza en línia. Si esteu interessats en seguir les seves
explicacions us podeu inscriure a la jornada a través del formulari que
trobareu a sota, a continuació ens posarem en contacte amb vosaltres per
enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.

Col·laboració

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’enllaç:
Inscripcions

1234
1234 // 3,00
3,00
200557 / 1,75

