Producció de bivalves en
un marc segur
Jornada tècnica
SANT CARLES DE LA RÀPITA, 8 de novembre de 2016

Presentació
El contingut de la jornada abordarà la
producció de bivalves en un marc
segur.
Es presentarà com la Generalitat de
Catalunya respon a través del
“Programa de seguiment de la qualitat
de les aigües a les zones de producció
de marisc” i és descriurà la seva
adaptació al litoral català i al context
productiu de Catalunya.
Es parlarà també de quines són les
principals
problemàtiques
patològiques als cultius de mol·luscs
al Delta del Ebre, i que hi pot ajudar a
reduir el seu impacte. S´aprofitarà
l´ocasió per a presentar el projecte
Europeu VIVALDI començat al 2016,
en que l´IRTA hi participa amb l´estudi
principalment de la gestió sanitària de
l´herpesvirus de l´ostra.

Programa
16.45 h Inscripcions
17.00 h Programa de seguiment de la qualitat de les aigües a les zones
de producció de marisc. Resultats i orientacions tècniques per la
seva execució
Sr. Jorge Diogène, Sra. Margarita Fernández-Tejedor, Sra. María
Rambla i Sra. Núria Sagristà, IRTA.
18.30 h Pausa
18.50 h Problemàtiques patològiques als cultius d´ ostra arrissada i
cloïssa al Delta de l´Ebre. Actuacions per a reduir l´impacte.
Presentació del projecte H2020 VIVALDI
Sra. Noèlia Carrasco, Sr. Ignasi Gairín i Sra. Dolors Furones, IRTA.
19.50 h Cloenda de la Jornada
Sra. Noèlia Carrasco i Sr. Jorge Diogène, IRTA.

Lloc de realització
IRTA - Centre d’Aqüicultura
Ctra. Poble Nou km 5,5
SANT CARLES DE LA RÀPITA
Tel: 977 74 54 27

Organització

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però recomanem inscriure’s prèviament a través del
servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
o a través de l’IRTA: mjesus.belvis@irta.cat
Per a més informació podeu contactar amb l’IRTA – Centre d’Aqüicultura
(Tel. :977 74 54 27)

@ruralcat
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