
Organització Col·laboració

Seminari tècnic 
La Seu d’Urgell, divendres 18 de novembre de 2022

Seminari de control del 
rendiment lleter oficial 
per controladors

Programa

9.30 h Trobada a l'explotació i Benvinguda al seminari
Sr. Miquel Eroles. President de la Federació de Frisona d’Alt Urgell 
i Cerdanya (AFAUC).

9.40 h Demostració pràctica a la ramaderia Cal Marquet de la 
realització del control lleter amb robot de munyida 
Ramaderia Cal Marquet, Pla de Sant Tirs.
Visita conduïda per la Sra. Rita Casals. FEFRIC.
Els assistents es desplaçaran amb cotxes particulars de la ramaderia a 
l’Auditori de Cadí SCCL a La Seu d’Urgell per continuar amb el seminari.

11.30 h Nou marc normatiu del control lleter 
Sra. Emma Rodríguez. DACC. 

12.00 h Nova plataforma dels índex de qualitat de llet a nivell estatal
Sr. Oriol Franquesa. QLlet. Especialista en qualitat de llet i auditor del 
control lleter.

12.30 h El control lleter i els robots de munyida. Novetats actuals
Sra. Rita Casals. FEFRIC.

13.00 h Anàlisis complementàries al control lleter
Sra. Anna Jubert. ALLIC.

13.20 h Novetats del control lleter en oví i cabrum 
Sra. Míriam Grasa. ARCC. 

13.45 h Cloenda del seminari

Presentació

El control lleter consisteix en la compro-
vació sistemàtica de la quantitat de llet 
produïda i del seus components, així 
com la recollida d’altra informació vàlida 
per a la seva incorporació als esquemes 
de selecció aprovats per a cada raça. El 
sistema aporta informació rellevant per la 
qualitat de la llet i la millora genètica de 
les races pures.

Les actuacions les realitzen els controla-
dors autoritzats. 

Enguany, en col·boració amb la Federació 
de Frisona de Catalunya (FEFRIC) i el 
laboratori Interprofessional de Catalunya 
(ALLIC), el Departament d’Acció Climà-
tica, Alimentació i Agenda Rural organitza 
una nova jornada amb la voluntat de 
transmetre les novetats més rellevants pel 
futur del sector lleter.

Lloc de realització

La jornada va dirigida a controladors de 
les associacions de control del rendiment 
lleter oficial, i a qui pugui interessar. 

Per inscriure-us podeu contactar amb: 
Servei d'Ordenació Ramadera
Sr. Ivan Viura: ivan.viura@gencat.cat 
Tel.: 93 304 67 00

Inscripcions

Trobada a:
Ramaderia Cal Marquet
25796 Pla de Sant Tirs (Ribera d'Urgellet)

Auditori de Cadí SCCL
Sant Ermengol, 37
25700 La Seu d'Urgell
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