Matins d’Innovació:
Recerca en cunicultura a
Catalunya
Seminari tècnic
VALLFOGONA DE BALAGUER, 19 de juny de 2014

Presentació
Les activitats d’experimentació i
recerca que es realitzen en l’àmbit de
la cunicultura a Catalunya són el punt
de partida cap a l’aplicació posterior
de nous coneixements, tècniques i
pràctiques.
Actualment hi ha 1900 explotacions de
conills a Catalunya amb una capacitat
total de 2.395.911 places.
Des del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural (DAAM), es promou, en el
marc del Pla estratègic de Recerca,
Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya, aquest
seminari tècnic amb el propòsit de
conèixer les activitats de recerca i
d’experimentació al sector cunícola i
obrir-ne un debat. Per fer-ho es
comptarà
amb
els
principals
organismes que realitzen recerca en
aquest àmbit així com la representació
de les principals organitzacions
professionals, empreses i agrupacions
de productors.

Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Programa
10.00 h Presentació del Seminari
Sr. Domènec Vila Navarra, director general d’Alimentació, Qualitat i
Indústries Agroalimentàries del DAAM.
10.30 h Activitats de recerca en el sector cunícola a Catalunya
• IRTA. Sr. Oriol Rafel i Sr. Ricard Carreras.
• Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA).
Sr. Ignacio Badiola.
• Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament
Agroalimentari (CREDA). Sr. José M. Gil i Sr. Lluc Mercadé.
11.30 h Pausa
12.00 h Necessitats de recerca i transferència tecnològica al sector
cunícola de Catalunya
Exposició de necessitats per part d’entitats del sector
Modera: Sr. Jaume Sió, Subdirector general de Transferència i
Innovació Agroalimentària del DAAM.
13.00 h Debat obert i recollida de propostes
14.00 h Cloenda del Seminari

Lloc de realització
Escola de Capacitació Agrària de Vallfogona de Balaguer
Finca de l’Empalme
25680 VALLFOGONA DE BALAGUER

Inscripcions
Podeu realitzar les inscripcions a través de la Bústia del PATT:
patt.daam@gencat.cat
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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