Matins d’Innovació:
reducció de l’ús
d’antibiòtics en porcí
Seminari tècnic
TÀRREGA, dijous 23 de maig de 2019

Presentació
El
Departament
d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP) promou, en el marc del Pla
estratègic de Recerca, Innovació i
Transferència
agroalimentària
de
Catalunya, els Matins d’innovació
agroalimentària amb el propòsit de
conèixer les activitats de recerca i
d’experimentació en els diferents
sectors productius i obrir un debat. Per
fer-ho es compta amb els principals
organismes que realitzen recerca en
un àmbit determinat així com amb la
representació
d’organitzacions
professionals i empreses del sector.
En aquesta edició es presentaran les
activitats d’experimentació i recerca
que es realitzen entorn la reducció
d’antibiòtics en porcí a Catalunya, les
quals són el punt de partida cap a
l’aplicació
posterior
de
nous
coneixements, tècniques i pràctiques.
El DARP, a través del Servei
d’Innovació
Agroalimentària,
va
començar a organitzar els seminaris
“Matins d’Innovació Agroalimentària” a
l’any 2008; des de llavors, en aquests
més de 10 anys s’han realitzat un total
de 23 seminaris en diversos àmbits,
amb la participació d’un miler de
persones.

Organització

Programa
9.30 h Presentació del seminari
Sr. Jaume Sió, sub-director general de Transferència i Innovació
Agroalimentària del DARP.
Sr. Ramon Cuadros, director de l’Escola Agrària de Tàrrega del
DARP.
9.45 h Activitats de recerca en reducció de l’ús d’antibiòtics a
Catalunya
 IRTA-CReSA. Sra. Lourdes Migura.
 IRTA-Mas Bové. Sr. Rosil Lizardo.
 UAB-SNiBA. Sr. David Solà.
 UVIC. Sr. Sergio Ponsá.
 UdG. Sr. Marc Yeste i Sr. Xavier Puigvert.
Modera: Sr. Jaume Sió, sub-director general de Transferència i
Innovació Agroalimentària del DARP.
11.00 h Pausa
11.30 h R+D+I als laboratoris
Sr. Joan Tarradas, HIPRA.
11.45 h








Necessitats de recerca i transferència del sector
Unió de Pagesos. Sr. Eduard Cau.
JARC. Sr. Jaume Bernis.
FCAC. Sr. Ramon Armengol.
PORCAT. Sr. Ricard Parés.
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Sra. Carme López.
Associació de Veterinaris de Porcí de Catalunya. Sra. Lali Coma.
Associació de Productors de Porc Ecològic de Catalunya.
Sr. Martín Ezpeleta.
 OPP Group. Sr. Joan Sanmartín.
 Empresa pendent de confirmar
Modera: Sr. Joaquim Xifra, sub-director general de Ramaderia del DARP.

13.45 h Debat obert i recollida de propostes
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Escola Agrària de Tàrrega
Av. Tarragona, s/n
25300 TÀRREGA

14.15 h Cloenda del seminari

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de la Bústia del PATT
patt.daam@gencat.cat, indicant les vostres dades personals.
També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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