
I ESCOLA CATALANA DE JUTGES DE MORFOLOGIA DE CABRUM LLETER
17 i 18 d’octubre de 2019, Rasquera (Terres de l’Ebre)

OBJECTIUS I IMPORTÀNCIA DE L'ESCOLA DE JUTGES
DE MORFOLOGIA DE CABRUM LLETER

EN L'ÀMBIT TÈCNIC I RAMADER

Perquè tots els ramaders i tècnics en el sector de cabrum lleter hauríeu
de participar en aquesta Escola de Jutges?

En explotacions lleteres de cabrum la rendibilitat s'aconsegueix amb animals molt productius i amb 
una llarga vida. Per tant amb una gran producció vitalícia de llet, que minimitzi els costos d'amortitza-
ció en la producció de cada litre produït i disminueixi altres costos sanitaris i de maneig.

Que necessitem per aconseguir aquest objectiu?

Animals amb un bon morfotip lleter, que els permeti aconseguir unes altes produccions durant un 
màxim de lactacions i que facilitin al ramader a aconseguir millors resultats:

- Facilitat en la munyida i en el seu maneig.
- Disminució de costos laborals i millora de la salut del braguer.
- Facilitat al part
- Millora de les capacitats pulmonars i d'ingesta que contribuiran amb una major
producció lletera
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Durant l’Escola:

-S'analitzara l'in�uència de com el morfotip lleter té un efecte directe sobre la producció lletera i la vida 
de l'animal.
- S'impartiran coneixements des del punt de vista morfològic, on aquest és sense
dubte el primer objectiu i més important de l'Escola de Jutges.

Després d'assistir en aquesta escola els ramaders hauran adquirit coneixements tècnics i sabran parlar 
amb propietat sobre les diferents regions anatòmiques de la cabra (Sistema mamari, estructura i 
capacitat abdominal i toràcica, caràcter lleter, potes i aploms).

Un dels altres objectius d’aquesta escola és la de formar i acreditar nous jutges, demostrant que han 
adquirit una adequada capacitació, amb uns criteris comuns i sòlids.
Aquesta formació és l'oportunitat que tenim tots els ramaders per millorar la rendibilitat del vostre 
ramat i fer que aquesta feina sigui la més exitosa possible.
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I ESCOLA CATALANA DE JUTGES
DE MORFOLOGIA DE CABRUM LLETER

17 i 18 d’octubre de 2019 Rasquera (Terres de l’Ebre)

Primera edició de l’Escola Catalana de Jutges de Morfologia de Cabrum 
Lleter.

Aquesta serà la 1a Escola de Jutges Catalana de cabrum lleter, tindrà lloc a la localitat de Rasquera 
(localitat ramadera de les Terres de l’Ebre).
Organitzada per l’Associació Catalana de Jutges i Quali�cadors d’Ungulats Domèstics.

S’hi pot assistir per dues vies

Assistint a tota la programació de l’escola de Jutges, el dia 17 i 18. 
Nivell iniciació (per a tots els tècnics i ramaders que sigui la primera vegada que acudeixen a l’Escola de 
Jutges).

Assistint només a l’última jornada.
Nivell perfeccionament de l’Escola de Jutges que se celebrarà el segon dia.

Data de celebració
17 i 18 d’octubre de 2019

Llocs de celebració
Sessió teòrica
17 d’octubre al matí
Centre Cívic de Rasquera, 43513 (Terres de l’Ebre)

Sessions pràctiques
17 d’octubre a la tarde 
Ramaderia participant

18 d’octubre al matí
Ramaderia Capriomega de Josuè Sabaté Moreso de Rasquera                 @capriomega

Nombre de places 30-40 assistents
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PROGRAMA  
                                                
Dijous 17 d’octubre

09:00
L’alcalde Josep Manuel Ramos Múrria donarà la benvinguda a tots els assistents. 
Seguidament es donarà pas a la inauguració de l’Escola a càrrec de la directiva de l’Associació Catalana 
de Jutges i Quali�cadors d'Ungulats Domèstics, representada per Pere Miquel Pars i Casanova profes-
sor de la Universitat de Lleida i Josuè Sabaté Moreso membre de l'associació.
Desenvolupament del projecte i iniciativa de l’Associació de Jutges.

09:30
Sessió tècnica. Importància de la sanitat en explotacions ramaderes de cabrum lleter a càrrec de la 
veterinària Miriam Grassa, Associació de Ramaders de Cabrum de Catalunya (ARCC).

11:00 
Cafè 

11:15
Sessió teòrica audiovisual: “Valoració morfològica i jutjament en el cabrum lleter” a càrrec de D. Manuel 
Sánchez Rodriguez, Professor Titular del Dpto. de Producción Animal de la Universitat de Córdoba.

13:30
Dinar

16:00
Sessions pràctiques de jutjament d’entrenament per la ramaderia participant.

20:30
Tornada a l’allotjament

21.30
Sopar

 
Divendres 18 d’octubre

08: 30
Escola de Jutges de Cabrum Lleter Nivell Perfeccionament. Consecució de títols de jutge (dirigit a tots els 
alumnes de la present edició).
Jutjament de las 10 seccions o�cials de l’Escola de Jutges, la ramaderia Capriomega de Josuè Sabaté 
Moreso, amb cinc seccions i cinc animals per secció (2 seccions de mascles joves, 2 seccions de mascles 
adults, 2 seccions de cabrides nul·lípares, 2 seccions de cabres primípares i 2 seccions de cabres 
multípares).
 
14.30
Dinar i clausura de la I Escola de Jutges de Cabrum Lleter.
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FITXA D’INSCRIPCIÓ

Període d’inscripció �ns al 14 d’octubre de 2019
Remetre degudament emplenat per email a la direcció escolademorfologia@gmail.com 

Direcció Hotel: Urbanització Roques Daurades Cala Bon Capó, 43860 l’Ametlla de Mar.

ATENCIÓ: Per inscriure’s haurà de realitzar l’ingrés de la suma total de les opcions escollides al següent 
número de compte: CAIXABANK: ES89 2100 0019 4301 0693 9000

Concepte: DNI + Escola Morfologia. Imprescindible adjuntar el justi�cant de pagament amb la sol·lici-
tud per fer efectiva la seva inscripció.
* No es consideraran inscripcions si no s’adjunta el justi�cant de pagament. 

Nom

DADES DE CONTACTE

Cognoms

DNI

Telèfon / Mòbil

Email

Direcció

Localitat

Provincia

Codi postal

Senyala amb una X les opcions de les que faràs ús:

Inscripció 40€

16€

18€

20€

44,49€

59,98€

TOTAL

Dinar 17 d’octubre

Sopar 17 d’octubre

Allotjament habitació individual RV Hotels l’Ametlla de Mar amb esmorzar

Dinar 18 d’octubre

Allotjament habitació doble RV Hotels l’Ametlla de Mar amb esmorzar (en
aquest cas indiqui el nom del seu acompanyant):

Rasquera c/Firal nº4 43513 (Tarragona) · escolademorfologia@gmail.com · 690 65 61 65

FITXA D’INSCRIPCIÓ
ASSOCIACIÓ CATALANA
de jutges  i  qual i f icadors  d’ungulats  domèst ics

ASSOCIACIÓ CATALANA
de jutges  i  qual i f icadors  d’ungulats  domèst ics

Ajuntament de Rasquera


