II Jornada del sector porcí:
bioseguretat
Jornada tècnica
LES BORGES BLANQUES, 31 de maig de 2017

Presentació
Amb aquesta jornada es pretén donar
continuïtat a la jornada que l’any
passat es va realitzar dins del sector
porcí.
Enguany el tema de la jornada es
centrarà
en
el
concepte
de
bioseguretat, fent referència al conjunt
de mesures sanitàries, de maneig, de
disseny,
de
formació,
etc.
encaminades a evitar l’entrada
d’agents
infecciosos
en
les
explotacions ramaderes o a minimitzar
la seva difusió.
Actualment es coneixen força bé quins
són els punts crítics de les
explotacions ramaderes i com aquests
afavoreixen l’entrada i disseminació de
les malalties infeccioses.
Des de l’Oficina de Les Garrigues hem
volgut donar un caràcter pràctic a les
ponències, a fi i efecte de que els
ramaders en puguin treure una
informació útil i aplicable.

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
9.15 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Enric Mir, alcalde de Les Borges Blanques.
Sr. Carmel Mòdol, director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del DARP.
9.30 h Disseny i adequació de les explotacions en bioseguretat
Sr. Vicens Enrique, responsable del Grup de Sanejament Porcí (GSP).
10.00 h Protocol de desratització i desinsectació al sector porcí
Sr. Oriol Graus, director tècnic-comercial de RAESGRA & BIOJUNEDA.
10.30 h Pausa
11.15 h Neteja, desinfecció i higienització: visió pràctica
Sra. Anna Barbé, veterinària de Vall Companys, SA.
12.00 h Experiències pràctiques aplicades en bioseguretat
Sr. Albert Finestra, assessor de Technical Support Consulting, SL.
12.45 h Influència de la bioseguretat en el comerç exterior
Sra. Cristina Massot, cap del Servei de Prevenció en Salut Animal del
DARP.
13.15 h Cloenda de la Jornada
Sr. Llorenç Canela, cap de l’Oficina Comarcal de les Garrigues. DARP.

Lloc de realització
Casa de la Cultura
Passeig del Terrall, s/n
25400 LES BORGES BLANQUES

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Oficina
Comarcal de les Garrigues (Tel.: 973 142 082 – A/e:
agarrigues.daam@gencat.cat, Sra. Míriam Boixadera).

Grupo Premier Pigs

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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