Patrocinadors
Dijous, 30 de novembre de 2017
De 10,30 a 14 hores
Sala d’Actes de l’Autoritat Portuària del
Port de Tarragona
Passeig de l’Escullera, s/n

Jornada Tècnica del Boví de Carn

Exportació: salvaguarda de
la nostra economia

Col·laboradors

Perspectives de negoci i sanitat animal

Organitza:

(171294/3,00)

Logística:

Programa

Situació i expectatives

9.30-10.15 h. Assemblea d’Asoprovac Catalunya (accés restringit als socis).
10.30-10.45 h. Presentació de la jornada
10.45-11.30 h. Perspectives de negoci en les exportacions que es fan a
països tercers. Carlos Buxadé, catedràtic de l’ETSIA, a Madrid.
11.30-12.00 h. Dades d’exportació, ofertes per part de Javier López, gerent
d’Asoprovac Nacional.
12.00-12.30 h. Ponència sobre la Llengua blava i malalties que afecten a
l’exportació, a càrrec d’Albert Sanz, tècnic veterinari del Servei de Sanitat
Animal del DARP de la Generalitat de Catalunya.
12.30-12.45 h. Presentació de Provacuno, la interprofessional del sector
del boví de carn, a càrrec del seu director.
12.45-13.15 h. Negociació amb el mercat turc i característiques per a la
seva importació. Intervenció de Matilde Moro, directora tècnica d’Asoprovac Nacional, i d’un representant del Ministeri d’Agricultura, responsable
de negociar amb aquest mercat.
13.15-14.00 h. Col·loqui amb els ponents/preguntes
14.00 h. Cloenda
Còctel, gentilesa de pinsos URSA

El sector del boví de carn a l’Estat està salvant els seus
resultats gràcies a l’empenta i l’increment de les exportacions, tenint en compte que el consum a Espanya
d’aquesta carn segueix trobant-se entre els més baixos
de tot Europa. És per això, que aquesta jornada anual
serveix per a posar en valor el paper que tenen les exportacions, sobretot a països del Nord d’Àfrica i de la
conca mediterrània, com Turquia on s’han iniciat recentment. Enguany, es parlarà i debatrà sobre les perspectives de negoci en els països tercers i sobre la sanitat animal, ja que la implantació i propagació de certes
malalties pot posar en perill o dificultar que es puguin
exportar animals en viu.

