V Jornada de l’oví i el cabrum

Catalunya indemne de
brucel·losi: com ens afecta?
Jornada tècnica
GIRONA, divendres 23 de març de 2018

Presentació

Programa

Catalunya ha estat declarada regió
oficialment indemne de brucel·losi ovina i
caprina. La UE confirma, així, que es
compleixen els criteris establerts per la
normativa comunitària en relació al
control d’aquesta malaltia.
En aquesta jornada es repassaran els
requisits sanitaris que han de complir les
explotacions d’oví i cabrum, centrar-se
en la situació de la brucel·losi a
Catalunya, i aprofundint en com afecta el
nou estatus als ramaders d’aquest
sector.
D’altra banda, una representant de
l’Escola de Pastors de Rialb ens
explicarà el seu programa formatiu, i un
exalumne de l’escola, exposarà les seves
experiències una vegada acabada la
formació.

Organització

10.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.45 h Presentació de la jornada
Sr. Josep de Ros, cap sectorial d’Oví i Cabrum de JARC.
11.00 h Brucel·losi: com afecta la nova situació al sector de l’oví?
Sr. Joaquim Xifra, subdirector General de Ramaderia del DARP.
11.45 h Pausa
12.00 h Funcionament i experiències de l’Escola de Pastors
Sra. Laia Batalla, biòloga i tècnica de l´Escola de Pastors de
Catalunya.
Un exalumne de l’Escola de Pastors de Catalunya exposarà la seva
experiència.
13.15 h Cloenda de la jornada
Sr. Joaquim Suñer, president JARC Girona.
13.30 h Tast de carn de xai per als assistents inscrits

Lloc de realització
INS Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona
C. Josep Viader i Moliner, 11
17005 - GIRONA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de
JARC Girona
Tel.: 972 20 88 81 – A/e: girona2@jarc.cat

MAS ROS
F.E.C.O.C.

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