
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                             

  

 

Jornada sobre la 
caudofàgia 

Jornada tècnica en línia Dijous, 14 d’octubre de 2021 
  

 

Programa 

11.00 h Benvinguda 

Sr. Ricard Parés, Director de PORCAT 

11.05 h Situació actual de l’escuat a  Europa 

Sr. Miguel Ángel Higuera, Director d’ANPROGAPOR 

11.25 h Com hem d’afrontar el repte de la Caudofàgia 

Sra.Elsa Buenaventura, Veterinària del Servei d’Ordenació 

Ramadera del DACC 

11.45 h Resultats del Grup Operatiu sobre alternatives a l’escuat 

Sra.Emma Fàbrega (investigadora de l’IRTA) 

12.05 h Experiència d’un ramader. 

Sr. Roger Baulenas, ramader. 

12.25 h Taula rodona. Preguntes pel xat. 

Moderador: Ricard Parés 

12.55 h Cloenda de la jornada 

Sra. Elisenda Guillaumes, Directora general d’Agricultura i 

Ramaderia del DACC.. 

 

              
 

 

 

Presentació 

La implementació dels 
requeriments particulars de la 
Directiva 2008/120/CE sobre la 
protecció de porcs, han estat el 
subjecte de diferents reunions 
organitzades per la UE des de 2013 
amb els Estats Membres, 
organitzacions implicades en la 
producció porcina, científics i 
experts del sector. A partir 
d’aquestes trobades, la comissió ha 
adoptat una Recomanació (2016) 
per a l’aplicació de la Directiva 
2008/120/EC, establint estàndards 
mínims per a la protecció dels porcs 
en relació a les mesures per reduir 
la necessitat de tallar cues. A partir 
de la publicació de la Recomanació 
del 2016, l’interès de la UE per tal 
que la implementació de la 
normativa fos efectiva ha estat 
creixent, i s’han dut a terme 
auditories a diversos països de la 
UE, entre ells Espanya. 

 

Per tant, trobar estratègies per 

evitar la caudofàgia que funcionin 

en les condicions productives i 

climatològiques de Catalunya és 

cabdal pel sector per tal de poder 

donar resposta a la UE sobre si és 

possible evitar l’escuat rutinari en 

porcí. 

Inscripcions 

A través de l’IRTA: XXXXX 
 

Per a més informació: IRTA 

A/e: javier.tobal@irta.cat 

 

 

 

Organització 

    
 

              
 

 

  

 Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç 

que trobareu a l’apartat d’Inscripcions. El dia abans de la jornada rebreu 

l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la. 

 

 

 

Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural 
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