La tuberculosi en la fauna
silvestre. Què implica?
Jornada tècnica
BELLATERRA, dimecres 10 d’octubre de 2018
Presentació
L’objectiu d’aquesta jornada és la de
transferir i compartir coneixements
amb el sector i la societat en general
sobre la situació de la tuberculosi en la
fauna silvestre a Catalunya i en
l’entorn Mediterrani, el paper de la
fauna silvestre en la tuberculosi dels
animals domèstics i les implicacions
que té en els programes de control i
eradicació de la malaltia en aquestes
espècies.
La jornada va dirigida a ramaders i
ramaderes d’explotacions de boví i de
petits remugants, a veterinaris i
veterinàries oficials de sanejament i de
sales de tractament de carn de caça, a
colles de caçadors, membres del Cos
d’Agents Rurals i a totes persones
interessades en la situació i el control
d’aquesta malaltia en general.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la Jornada
9.25 h Evolució de les poblacions d’ungulats a Catalunya i actuacions en
relació a la contenció de la tuberculosi
Sr. Jordi Ruiz, Sub-director General d'Activitats Cinegètiques i Pesca
Continental del DARP.
10.10 h Plans de vigilància sanitària i d’actuació en la fauna silvestre
Sr. Albert Sanz, Veterinari del Servei de Prevenció en Salut Animal del
DARP.
10.45 h Diagnòstic anatomopatològic i vigilància a les Sales de tractament
de carn de caça
Sr. Enric Vidal, Investigador de l’IRTA-CReSA.
11.15 h Pausa
11.45 h Resultats de sis temporades de vigilància de la tuberculosi en la
fauna silvestre a Catalunya
Sr. Bernat Pérez de Val, Investigador de l’IRTA-CReSA.
12.30 h Interacció entre animals domèstics i silvestres, bio-seguretat en la
ramaderia extensiva i mesures de prevenció
Sra. Ana Balseiro, Investigadora del SERIDA (Astúries).
13.15 h Interacció entre animals domèstics i silvestres. Estudi del focus
del Barranc de Lloret (2004-2012)
Sra. Roser Velarde, Investigadora del SEFaS-UAB.
13.45 h Cloenda de la Jornada

Organització

Lloc de realització
Sala d’Actes de la Facultat de Veterinària
Universitat d’Autònoma de Barcelona
08193 CERDANYOLA DEL VALLÈS (Bellaterra)

Col·laboració
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta
Inscripció_Jornada
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Per qualsevol consulta podeu contactar amb Carme Lozano
(Tel.: 93 467 40 40 – A/e: carme.lozano@irta.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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