XVII Jornada de la Vedella.
La qualitat de la carn de boví
Jornada tècnica
GIRONA, divendres 2 de juny de 2017

Presentació
La qualitat organolèptica és una de
les característiques essencials de la
carn de boví. A més del seu valor
nutritiu, el seu caràcter saludable i
sostenible, en aquesta jornada
presentarem un estudi sobre les
qualitats organolèptiques de la carn
que ha realitzat la Càtedra de la
Carn i la Salut de la Universitat de
Barcelona (UB).
A més, a la sessió també
explicarem com complir amb les
exigències de la Unió Europea (UE)
en relació a la reducció dels
antibiòtics i s'exposarà l’exemple de
gestió d’una explotació de boví
francesa.

Organització

Programa
10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.15 h Presentació de la Jornada
Sr. Joan Carles Massot, Cap Sectorial del boví de carn i president de
JARC-COAG Lleida.
10.30 h Presentació de l'estudi sobre les qualitats organolèptiques de la
carn de boví
Dr. Abel Mariné, coordinador de la Càtedra de la Carn i Salut de la
Universitat de Barcelona (UB).
11.30 h Exemple de gestió d’una explotació de boví
Sr. Sebástien Barboteu, ramader.
12.15 h Pausa
12.30 h Reducció d’antibiòtics en el sector boví segons les directrius
europees
Sra. Lourdes Migura, Representant IRTA-CRESA Centre de Recerca
en Sanitat Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
13.00 h Taula rodona
13.45 h Cloenda de la Jornada
Sra. Elisenda Guillaumes, directora dels Serveis Territorials del DARP
a Girona.
Sr. Joaquim Suñer, president de JARC-COAG Girona.
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14.00 h Tast de Vedella (per als assistents)

S

Col·laboració

Lloc de realització
Hotel Melià
Carrer Barcelona, 112
17003 GIRONA

Inscripcions
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La jornada i el tast són gratuïts, però cal inscriure’s prèviament a través de: o
JARC-COAG Girona (Tel.: 972 208 881 - A/e: girona2@jarc.cat )
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També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
o
del PATT del portal RuralCat:
m
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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