
 

 

   

 

 

 

  

 

  

CURS TUBERCULOSIS I LA INTERACCIÓ AMB LA FAUNA 
SALVATGE 

21, 28 i 29 d’octubre de 2021 

EN LÍNIA, mitjançant plataforma Zoom 
 

Dijous 21 d’octubre – En línia: Tuberculosis, reptes i com afrontar-los (3h) 

18:00h.  Mesures de la lluita contra la tuberculosi, normativa vigent i programa d’eradicació 

de la tuberculosi a Catalunya 

Sr. Carles Riera, Veterinari del Servei de Prevenció en Salut Animal del Departament 

d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

19:00h.  Punts crítics en la transmissió i aspectes sociològics colaterals 

Sra. Giovanna Ciaravino, investigadora Departament de Sanitat i d'Anatomia Animal  

20:00h.  Nou marc normatiu de la sanitat animal 

Sra. Cristina Massot Berna, experta nacional DG Salut i Seguretat Alimentària de la Unió 

Europea  

Dijous 28 d’octubre – En línia: Fauna salvatge, la interacció amb els ramats (3h) 

18:00h.  El paper de la fauna silvestre. Interaccions entre animals domèstics i silvestres 

Sr. Gregorio Mentaberre, investigador grup de recerca sobre ecologia i salut de la fauna 

de la Universitat de Lleida 

19:00h.  Programa sanitari de fauna silvestre a Catalunya 

Sr. Albert Sanz, Veterinari del Servei de Prevenció en Salut Animal del Departament 

d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

20:00h.  Plans d’actuació pel control de la interacció entre fauna silvestre i ramats (mesures 

pràctiques) 

Sr. Jordi Martínez Guijosa, investigador de l'Institut d'Investigació en Recursos 

Cinegètics (IREC) 

Divendres 29 d’octubre – Visita tècnica: Convivència remats amb fauna salvatge (6h) 

09:00h.  Punt de trobada i desplaçament a l’explotació ramadera  

10:00h.  Visita boví de carn extensiu amb sistema de collars amb geo-localització, “Mas la 

Carrera” (Vall d’en Bas, Girona)  

Presentació del projecte del grup operatiu dels collars de geo-localització i explicació 

funcionament i utilització dels collars. 

13:00h. Dinar (inclòs i gratuït pels participants) 

14:00h.  Debat “sobre taula”  

*El desplaçament es realitzarà amb vehicles propis i durant la visita es complirà amb el protocols COVID-19   
 
 

  

  

 

Organitza Finança 
 Inscripcions: https://cutt.ly/6ENtMWm  

Consultes:     cfebrer@uniopagesos.cat 
            611688280 
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