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INFORMATIU  

 
 

INFORMACIÓ 

 

CURS de Gestió ambiental i lluita contra el canvi climàtic en granges porcines 

 

El pròxim 24 de febrer se celebrarà a les instal·lacions de la Cooperativa, el curs de Gestió ambiental i 
lluita contra el canvi climàtic en granges porcines. Impartit per l’enginyer agrònom, Marc Burgués i 
organitzat per l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer.  

Horari: de 15 a 20 hores en una sola sessió.  

Els requisits per a la inscripció són els següents:   

Estar en disposició dels cursos de Benestar animal en explotacions porcines i el de Biocides en l’àmbit 
ramader.  

El cost de la inscripció és de 32 euros i els drets d’examen 20 euros.  

Es poden fer les inscripcions a través de l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer, al correu 
electrònic; aecaval.daam@gencat.cat i el telèfon 973.443650. La coordinadora del curs és la Sra. 
Montse Bellet.  

Responsable Cooperativa d’Ivars: Kevin Requena, 647703226 i krequena@coopivars.coop  

 

CURS de Formació pera a persones que treballen en granges porcines 

 

S’impartirà durant el 16 i 23 de febrer a les instal·lacions de l’Escola Agrària de Vallfogona de 
Balaguer.  

Horari: de 15 a 20 hores en dues sessions.  

Els requisits per a la inscripció són els següents:  

Estar en disposició del curs de Benestar animal en explotacions porcines. 

El cost de la inscripció és de 32 euros i els drets d’examen 20 euros. 

Es poden fer les inscripcions a través de l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer, al correu 
electrònic; aecaval.daam@gencat.cat i el telèfon 973.443650. La coordinadora del curs és la Sra. 
Aida Cortés Fabregat.  

Responsable Cooperativa d’Ivars: Kevin Requena, 647703226 i krequena@coopivars.coop  

 

 

Ivars d’Urgell a 28 de gener de 2022 
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Pla Anual de
Formació Agrària

Formació 
Escoles Agràries

Gestió ambiental i lluita contra el canvi
climàtic en granges porcines

Ivars d’Urgell, 24 de febrer de 2022

Professorat

Presentació i objectius

Realització

Més informació: agricultura.gencat.cat

Inscripcions

La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda 
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública 
per la COVID-19.

Mascareta obligatòria i declaració responsable

D’acord amb la nova Ordre ACC/181/2021, de 23 de setembre, per la qual es regula la formació del
personal que treballa a les granges porcines, l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer, mitjançant aquest
curs, ofereix la possibilitat d’assolir aquesta formació.
Aquest curs s’adreça a les persones que ja disposen del curs de manipulador i aplicador de productes
biocides en l’àmbit ramader i el curs de benestar animal en porcí.
En acabar, i superada la prova, s’obtindrà el certificat d’aprofitament del curs de gestió ambiental i de lluita
contra el canvi climàtic.

Programa

1. INTRODUCCIÓ ALS PRINCIPALS REPTES AMBIENTALS: 
- Gasos amb efecte d’hivernacle i canvi climàtic 
- Emissions d’amoni 
- Nitrats i fòsfor en sòl d’aigües 

2. MESURES A LA GRANJA PORCINA PER FER-HI FRONT:
- Alimentació, aigua i energia 
- Control de soroll, pols i olors 
- Emmagatzematge de dejeccions ramaderes 
- Tractament de les dejeccions ramaderes 
- Aplicació agrícola de dejeccions ramaderes

Marc Burgués, enginyer agrònom

Lloc: 
Cooperativa d’Ivars d’Urgell

Calendari: 
Dijous, 24 de febrer de 
2022 

Horari: 
De 15.00 a 20.00 h

Durada: 5 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Vallfogona de 
Balaguer
Coordinadora: Montse Bellet, telèfon 973.443650
a/e aecaval.daam@gencat.cat

Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €
Dret d’examen 20 €

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl=https:/outlook.office365.com/mail/options/mail/aecaval.daam@gencat.cat&data=04%7C01%7Caida.cortes@gencat.cat%7C3051195f5710446cceb408d9840d45c0%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637686014798714626%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%7C1000&sdata=rE5YEfjz%252BQn%252BBL3z1C7eKQz1e6fsk7Cil3qOBARVrR0%253D&reserved=0


Pla Anual de
Formació Agrària

Formació 
Escoles Agràries

Formació de personal que 
treballa en granges porcines

Vallfogona de Balaguer, 16 i 23 de febrer de 2022

Professorat

Presentació i objectius

Realització

Més informació: agricultura.gencat.cat

Inscripcions

La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda 
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública 
per la COVID-19.

Mascareta obligatòria i declaració responsable

D’acord amb la nova Ordre ACC/181/2021, de 23 de setembre, per la qual es regula la formació del
personal que treballa a les granges porcines, l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer, mitjançant aquest
curs, ofereix la possibilitat d’assolir aquesta formació.

Aquest curs s’adreça a les persones que ja disposen del curs de benestar animal per a persones titulars i
personal d’explotacions porcines.

En acabar, i superada la prova, s’obtindrà el certificat d’aprofitament del curs sobre matèries relacionades
amb biocides, sanitat animal, higiene, gestió ambiental i de lluita contra el canvi climàtic.

Programa
• CARACTERÍSTIQUES DE LA PRODUCCIÓ PORCINA
• SANITAT ANIMAL, HIGIENE I BIOSEGURETAT
• MANEIG DEL BESTIAR
• GESTIÓ AMBIENTAL I DE LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC DE LES EXPLOTACIONS
• REGISTRE D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
• NORMATIVA VIGENT EN L'ÀMBIT EUROPEU, NACIONAL, AUTONÒMIC I LOCAL 

RELACIONADA

Ramon Pujol, veterinari
Marc Burgués, enginyer agrònom

Lloc: 
Escola Agrària de 
Vallfogona de Balaguer

Calendari: 
Dimecres 16 i 23 de febrer
de 2022 

Horari: 
De 15.00 a 20.00 h

Durada: 
10 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Vallfogona de 
Balaguer

Coordinadora: 
Aida Cortés Fabregat, telèfon 973.443650
a/e aecaval.daam@gencat.cat

Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €
Dret d’examen 20 €

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl=https:/outlook.office365.com/mail/options/mail/aecaval.daam@gencat.cat&data=04%7C01%7Caida.cortes@gencat.cat%7C3051195f5710446cceb408d9840d45c0%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637686014798714626%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%7C1000&sdata=rE5YEfjz%252BQn%252BBL3z1C7eKQz1e6fsk7Cil3qOBARVrR0%253D&reserved=0

