Cunicultura ecològica
Jornada tècnica
MANRESA, dimarts 25 d’abril de 2017

Presentació
Tradicionalment, la cria de conills per
l’autoconsum, ha estat massiu a les
explotacions agràries familiars del
nostre país.
Avui en dia aquesta producció
d’autosuficiència
és
clarament
minoritària, i el sector cunícola
professional tampoc no passa pel seu
millor moment.
Dins de la producció ramadera
ecològica, la cunicultura també és
l’assignatura
pendent
que
no
aconseguim superar.
Un dels reptes que tenim és poder fer
una producció ecològica que s’adapti
a la normativa actual i a les
particularitats que comporta el maneig
ecològic de conill, la naturalesa de la
qual fa difícil la gestió sanitària en
determinades condicions.
És per això que, aprofitant el marc del
projecte Erasmus+ Eco-Motive, volem
parlar sobre la situació actual de la
normativa i donar a conèixer un dels
projectes pioners que tenim a casa
nostra
amb
uns
resultats
esperançadors.

Organització

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la Jornada
Sr. Ton Armengol, director de l’Escola Agrària de Manresa, DARP.
10.00 h Normes de producció específiques aplicables a les explotacions
de cunicultura ecològiques
Sr. Alejandro Martínez Requena, tècnic de la Unitat de Producció
Agrària Ecològica, DARP.
Sr. Joan Bech Sàbat, tècnic de la Unitat de Producció Agrària
Ecològica, DARP.
11.00 h El repte de la cunicultura familiar ecològica
Sr. Charles-André Descombes, enginyer agrònom, Associació l’Era.
12.00 h Pausa
12.15 h Cria i maneig d’una explotació ecològica “Conills de Canemar”
Sra. Isabel Perera Martín, productora i distribuïdora de conill ecològic.
14.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Ton Armengol, director de l’Escola Agrària de Manresa, DARP.

Lloc de realització
Escola Agrària de Manresa
Av. Universitària 4-6 (edifici FUB)
08242 MANRESA

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
Col·laboració

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament omplint el formulari del
següent enllaç: https://goo.gl/bNz0lh o contactant amb l’Escola Agrària de
Manresa (Tel.: 93 874 90 60 – A/e: ccagrariamanresa@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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