Avicultures d’espècies
alternatives
Jornada tècnica
MANRESA, dimarts 24 de maig de 2016

Presentació
El sector de la producció ecològica
està avançant clarament al nostre
país, tant en nombre d’explotacions,
com en operadors i consumidors. Per
tant, cal també anar ampliant l’oferta
de productes que el consumidor pot
trobar en eco.
És en aquesta direcció que l’Escola
Agrària de Manresa proposa aquesta
jornada, en la qual volem tractar la
producció avícola ecològica de les
espècies alternatives al pollastre i
gallina, per conèixer la realitat actual
del mercat, els reptes i les oportunitats
de futur.
Coneixerem la producció ecològica del
gall d’indi, actualment l’única opció
que trobem al mercat, i la producció
d’altres espècies en convencional i la
seva potencialitat per convertir-se en
ecològic.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
8.50 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.00 h Presentació de la Jornada
Sra. Glòria Colom, professora de l’Escola Agrària de Manresa. DARP.
9.15 h El marc normatiu de l’avicultura ecològica
Sra. Alba Piqué, tècnica i inspectora del CCPAE.
10.15 h Pausa
10.45 h Sanitat avícola i producció ecològica de gall d'indi
Sr. Ramón Cedó, veterinari, consultor avícola i professor associat
de la Facultat de Veterinària de la UAB.
12.15 h Taula rodona:
Les alternatives avícoles al pollastre
Sr. Joan Tatjé, productor de colomins.
Sr. Pere Bufí, gerent d’Ecoviand de Brugarolas.
Sr. Josep Antoni Castelló, director emèrit de la Real Escuela
d’Avicultura.
14.00 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Escola Agrària de Manresa
Av. Universitària 5-7 (Edifici FUB)
MANRESA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Escola
Agrària de Manresa:
Tel.: 93 874 90 60 o bé a l’enllaç: http://tinyurl.com/avicultura-alternatives
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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