
Transicions i engreixos. Com afrontem la situació després de la reducció dels antibiòtics
Benvinguda a càrrec del regidor de Fires i Mercats, Titi Roca.

Com ha afectat a les granges la reducció de l’ús d’antibiòtics
A càrrec de Llorenç Planasdemunt, llicenciat en Veterinària per la Universitat de Saragossa 
i Màster en Patologia i Producció porquina per la UAB, és director del grup AVP. Assessora 
a algunes de les empreses més importants del sector, tant a nivell nacional com internacional

Com desmamar un garrí de qualitat
A càrrec d’Antonio Ubiergo, llicenciat en Veterinària per la UAB i Màster en Patologia i 
Producció porquina per la mateixa universitat, forma part del Grup AVP i assessora a 
algunes de les empreses més importants del sector, tant a nivell nacional com internacional.

Pausa cafè

La situació de molts desmamadors ha empitjorat en els darrers anys. Què 
podem fer per millorar-ho
A càrrec de Gemma Prat, llicenciada en Veterinària per la UAB, és directora de producció 
de Pinsos Grau. Ha treballat en diferents empreses de la Plana de Vic i també ha fet 
assessorament tècnic a empreses de Catalunya. 

Situació dels Wean to finish i els engreixos 
A càrrec de Carlota Catalán, llicenciada en Veterinària per la Universitat de Saragossa i 
Màster de Porcino de la Universitat de Lleida, Saragossa i Madrid, és responsable del 
funcionament dels engreixos i Wean to finish de l’empresa Mazana Piensos Compuestos, 
una de les empreses capdavanteres del sector productiu. Té una àmplia experiència en el 
sector i ha treballat en diferents empreses d’Aragó.

Taula rodona amb Llorenç Planasdemunt, Antonio Ubiergo, Gemma Prat i 
Carlota Catalán i torn de preguntes

Píndoles de coneixement. Com evitar la caudofàgia
A càrrec de Montserrat Álamos Lopez, cap del Servei d’Ordenació Ramadera del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  de la Generalitat de Catalunya.

La defensa sanitària en una nova ordre de mercat mundial
A càrrec de Miguel Ángel Higuera, llicenciat en Veterinària per la Universidad Complutense 
de Madrid, és director general d’ANPROGAPOR (Asociación Nacional de Productores de 
Ganado Porcino). Ha treballat en empreses com Kubus SA i Proinserga SA. És president del 
Grup de Salut i Benestar Animal de l’organització Copa-Cogeca, que agrupa cooperatives i 
entitats agràries d’Europa per defensar els interessos del sector davant les autoritats de la Unió 
Europea, i també és vicepresident del Grup de Carn de Porcí, de la mateixa organització. 

Dinar i entrega del Premi Especial Osona-Banc Sabadell 
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 Inscriu-t’hi gratuïtament a www.vicfires.cat Organitza:


