
TREMP
Del 4 al 6 de juliol de 2022

SÓN SANS I SOSTENIBLES ELS PRODUCTES D’ORIGEN 
ANIMAL?

La nostra societat té actualment obert un debat sobre el consum de carn d’origen animal, bàsicament centrat en les condicions de benestar 
dels animals a les granges i en la qualitat dels productes obtinguts. Per aquest motiu, els objectius principals del curs, adreçat a totes aquelles 
persones interessades en aquestes qüestions, són: 1) donar a conèixer els diferents models de producció animal, tant del sector carni com lacti, 
que actualment hi ha a Catalunya; 2) explicar el maneig dels animals a les granges; 3) analitzar el benestar animal i la qualitat dels productes 
d’origen animal, i 4) conèixer la dieta mediterrània i la importància del consum de productes d’origen animal. Atès que en el curs es tractaran 
les principals espècies de consum (boví, caprí, oví, porcí, èquids i aus), a l’equip docent comptarem amb professionals dels sectors carnis i 
lleters de les diferents espècies.

Llengües d’impartició: Català i castellà 

Coordinació: Irina García Ispierto (Departament de Ciència Animal de la UdL)

Equip docent: Alba Bertran Castells (veterinària), Ghislaine Contijoch (veterinària), Irina Garcia-Ispierto (UdL), Pedro López Romero (Banc de Dades de Refe-
rència del Porcí Espanyol i UdL), Mª José Martín Alonso (UdL), Joan Moret Roque (ramader), Roger J. Palacín Chauri (UdL), Imma Puigcorbé Sabata (veterinària), 
Blanca Salinas Roca (UdL) i Marc Tor Naudi (UdL)

Durada: 15 hores

Espai: Epicentre. Centre de Visitants del Pallars Jussà
Preu: 41,51 € estudiants, PAS i PDI de la UdL / 67,50 € la resta
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Patrocinen:



INFORMACIÓ I MATRÍCULA

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

Envieu-nos a estiu@udl.cat  la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
Tots els cursos tenen places limitades. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els 
cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions. 
Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui 
possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar 
l’import pagat.

Per a més informació sobre la Universitat d’Estiu: 

Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71
25001 Lleida

973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

PROGRAMA 
Dilluns 4 

Irina García i Roger J. Palacín
10.00-10.20 h Presentació de Tremp i del territori.

Roger J. Palacín
10.20-11.20 h Concepte de sostenibilitat en granja.

Irina García
11.30-12.00 h Presentació del curs: objectius, funcionament i mètodes d’avaluació.

Joan Moret
12.00-14.00 h Maneig i tipologia de granges. Estat actual de la producció de carn i de llet equina.

Dimarts 5 
Mª José Martín

10.00-12.00 h Maneig i tipologia de granges, estat actual de la producció de carn, d’ous i ovoproductes de les aus.
Pedro López 

12.10-13.10h Maneig i tipologia de granges. 
Marc Tor

13.20-14.30 h Estat actual de la producció de carn porcina.
Irina García

15.30-16.30 h Maneig i tipologia de granges. Granges de llet i de carn vacunes.
Alba Bertran

16.40-17.40 h Maneig i tipologia de granges. Granges de llet i de carn de cabres i ovelles.

Dimecres 6
Ghislaine Contijoch

10.00-11.00 h Estat actual de la producció de llet de cabres i ovelles.
Imma Puigcorbé

11.00-12.00 h Estat actual de la producció de llet de vaca.
12.00-13.30 h Estat actual de la producció de carn de boví.

Blanca Salinas
14.30-15.30 h Els productes d’origen animal en la dieta mediterrània.

Ghislaine Contijoch, Imma Puigcorbé i Blanca Salinas
Modera: Irina García

15.40-17.40 h Debat participatiu entre ponents i públic sobre els temes tractats durant el curs.
Cloenda del curs

17.40 h A càrrec de l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases Lopetegui.
Tast de productes locals.


