Pesta Porcina Africana:
mesures de protecció a les
granges i en la caça
Jornada tècnica
BERGA, dimecres 27 de febrer del 2019

Presentació

Programa

Vista l’evolució actual de la Pesta
Porcina Africana (PPA) en alguns
països europeus, cal conèixer amb
més detall la malaltia, així com les
seves possibles vies d’entrada i les
mesures de prevenció i control.

16.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació

En tractar-se d’una patologia que
afecta tant als porcs comuns com als
porcs senglars, en aquesta jornada es
pretén abordar la temàtica des
d’ambdues vessants. D’una banda,
donant a conèixer quines accions està
duent a terme el DARP vinculades a
les explotacions porcines i, d’altra,
sensibilitzar el sector de la caça a fi i
efecte de poder comptar amb la seva
col·laboració en la detecció i prevenció
de la difusió de la PPA.

17.15 h Introducció sobre la Pesta Porcina Africana (PPA)
Sr. Carlos Sánchez Martí, veterinari del Servei de Prevenció en
Salut Animal. DARP.

També repassarem les mesures de
bioseguretat
aplicables
a
les
explotacions porcines, de manera que
l’assistència a aquesta jornada serveix
com a acreditació d’hores de formació
en bioseguretat a les explotacions
porcines.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

17.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Ramon Lletjós Castells, director del Serveis Territorials del
DARP a la Catalunya Central.

18.00 h El paper de la caça en el control i prevenció de la PPA
Sr. Josep Maria López Martín, cap de la secció d’activitats
cinegètiques i pesca continental dels serveis territorials del DARP a
Barcelona.
18.40 h Taula rodona amb els agents implicats
Sr. Carlos Sánchez Martí, veterinari del Servei de Prevenció en
Salut Animal. DARP.
Sr. Josep Maria López Martín, cap de la secció d’activitats
cinegètiques i pesca continental dels serveis territorials del DARP a
Barcelona.
Sr. Marcel Colom Vilaró, veterinari de l’associació ASBEPORC.
19.00 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Pavelló de Suècia
Carrer de la Colònia Escolar, núm. 2
08600 BERGA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través de l’Oficina Comarcal
del Berguedà. (Tel.: 938 214 470 - A/e: abergueda.daam@gencat.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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