XII Jornada sobre
l’helicicultura
Jornada tècnica
LLEIDA, divendres 31 de maig de 2019

Presentació
La XII jornada sobre l’helicicultura està
destinada a tots els helicicultors i a
tots els interessats en la cria del
cargol, també per a tècnics agrònoms,
veterinaris, biòlegs, estudiants i públic
interessat en general.
Aquest any la jornada tracta diferents
temes, des de qüestions d’higiene i
legalització, a millores productives a
les granges. A més, per primer cop,
comptarà amb representants de la
Llotja de Bellpuig, que amb una taula
específica pels cargols és pionera a
tota Europa.
Aquesta jornada forma part del Grup
Operatiu de “Implementació d'un nou
producte natural per evitar l'acariosi
del cargol de criança amb el medi
ambient”, de l’operació 16.01.01 de la
Transferència
Tecnològica
del
Programa de desenvolupament rural
de Catalunya 2014-2020.

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Dr. Joan Estany, director general de la Fundació UdL.
10.15 h Resultats parcials del projecte innovador d’implementació d’un
nou producte natural per evitar l’acariosi del cargol
Dra. M. Àngels Calvo Torras, catedràtica de sanitat animal, UAB.
Sr. Josep Vilajosana, Pinsos Pinallet S.A.
Sr. Agustí Calvo, Organización Interprofesional del Caracol de Crianza.
11.15 h Proposta d’ordenació d’explotacions del sector de l’helicicultura
Sr. José A. Marcelo, secretari d’ANCEC.
11.45 h Condicions higièniques i requisits legals i tècnics per a la
comercialització dels cargols
Sra. Natividad Pablo, servei de Protecció a la Salut de la Regió
Sanitària de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran. Departament de Salut.
12.15 h Pausa
12.30 h La Llotja de Bellpuig al servei del sector de l’helicultura
Sr. Ramon Torres Bosch, vicepresident de la Llotja de Bellpuig.
Sr. Miquel Ángel Vilamajó Roig, gerent de la Llotja de Bellpuig.
13.30 h Cloenda de la Jornada
Dr. Joan Estany, director general de la Fundació UdL.

Organització

Lloc de realització
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària – Universitat de Lleida
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 LLEIDA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’adreça electrònica:
info@ancec.org
Per qualsevol consulta podeu contactar amb el Sr. Agustí Calvo
(Tel.: 630 93 60 27)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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