Reptes actuals del sector porcí:
pesta porcina, bioseguretat i
prescripció veterinària
Jornada tècnica
VIC, dijous 4 d’octubre de 2018
Presentació

Programa

El repte actual més important del sector
porcí és, sense cap mena de dubte, la
sanitat.
Per una banda, necessitem un alt nivell de
qualitat sanitària per evitar que s’estableixin
barreres comercials. El sector porcí depèn
fortament de les exportacions, sobretot a
països extracomunitaris, i no ens podem
permetre cap barrera. Per altra banda, hi
ha amenaces sanitàries davant les quals
hem d’estar preparats: pesta porcina
africana al nord d’Europa, sense oblidar
altres reptes com la malaltia d’Aujeszky.
En aquesta jornada s’abordaran totes
aquestes qüestions, sense oblidar altres
reptes com la prescripció veterinària o el
veterinari responsable d’explotació. Una
jornada dirigida principalment a ramaders i
amb un enfoc molt pràctic i actual.

Lloc de realització
Edifici El Sucre
Carrer de l'Historiador Ramon d'Abadal i
de Vinyals, 5
08500 VIC

10.00 h Inscripcions
10.45 h Presentació de la jornada
Sr. Josep Puigdollers. President de la Llotja de Contractació i Mercat en
Origen de Vic.
Sra. Elisenda Guillaumes. Directora general d’Agricultura i Ramaderia
del DARP.
11.00 h La bioseguretat, clau per a la competitivitat
La bioseguretat a l’Estat espanyol. On som?
Sr. Luis Romero. Cap de l’Àrea d’Epidemiologia del MAPAMA.
La visió del sector
Sr. Miguel Ángel Higuera. Director d’ANPROGAPOR.
Actuacions del DARP en matèria de bioseguretat
Sr. Joaquim Xifra. Subdirector general de Ramaderia del DARP.
12.00 h Pausa cafè
12.30 h El transport de bestiar... i de malalties. Com netejar i desinfectar bé
els camions
Sra. Anna Romagosa. Health Assurance Veterinarian a PIC Europa.
13.00 h La prescripció veterinària i el veterinari d’explotació
Sra. Inés Moreno. Cap de l’Àrea d’Higiene del MAPAMA.
13.30 h Ús de medicaments i actuacions del DARP
Sra. Mili Voltes. Cap del Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la
Producció Ramadera del DARP.
14.00 h Dinar

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

15.00 h Ús responsable dels medicaments: situació actual
Sra. Cristina Muñoz. Cap de servei del Departament de Medicaments
Veterinaris de la AEMPS.
15.30 h Situació de la pesta porcina africana a Europa
Sr. José Manuel Sánchez-Vizcaíno. Catedràtic de Sanitat Animal de la
UCM i director del laboratori de referència de la OIE per a Pesta Porcina
Africana.

ADS Voltregà

Patrocinadors

16.15 h Debat obert amb els ponents
Moderador: Sr. Ricard Parés. Director de PORCAT.
16.45 h Cloenda de la jornada
Hble. Sra. Teresa Jordà. Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través dels Serveis Territorials
a la Catalunya Central.
Sra. Gina Soler: Tel. 938 828 790 - A/e: bustiacoordinaciossttcc@gencat.cat

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

@ruralcat

El dinar és gratuït però cal confirmació abans del 28 de setembre.
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