L’Ajuntament des Mercadal inicia la campanya informativa
sobre el sacrifici d’exemplars de l’espècie porcina per al
consum privat “detecció de Triquina” en les tradicionals
MATANCES o PORQUEJADES.
L’Ajuntament des Mercadal posa a disposició dels particulars el material informatiu
necessari així com la relació de veterinaris i escorxadors col·laboradors del COVIB
(Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears) acreditats per poder portar a terme
les analítiques de detecció de LA TRIQUINOSI.
El Consistori, en compliment de la normativa continguda en el Decret de la Conselleria de
Salut i Consum de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 34/2009 de dia 19 de juny pel
qual s'estableixen les normes per al control sanitari d'animals de l'espècie porcina que es
destinen al consum privat, posarà des de dia 1 de novembre de 2021 fins dia 31 de març de
2022 a disposició dels particulars interessats tota la informació necessària així com la relació
dels veterinaris i escorxadors col·laboradors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
acreditats a Menorca que, tal com marca la Llei, són els únics professionals autoritzats per
procedir a la realització de les analítiques de detecció de triquina d'aquests animals.
La publicació del Reglament d’Execució (UE) 2015/1375 de la comissió de 10 d’agost de
2015, pel qual s’estableixen normes específiques per als controls oficials de la presència de
triquines a la carn i deroga el Reglament (CE) núm. 2075/2005, ha canviat la tècnica
analítica tradicional per el mètode de digestió de mostres col·lectives amb utilització
d’un agitador magnètic. Aquest nou mètode d’examen triquinoscòpic aconsegueix
detectar les espècies de Trichinella no encapsulades que infecten animals domèstics,
salvatges i éssers humans, i que el mètode tradicional no detectava.
Els ciutadans interessats a informar-se sobre aquest servei podran fer-ho a partir de l’1 de
novembre a l’Ajuntament des Mercadal o a la web municipal www.esmercadal.es
L'Ajuntament informa que es podran sacrificar animals d'espècie porcina per al consum
domèstic privat sempre que aquests siguin sotmesos a una prova veterinària, que correrà per
compte del propietari de l'exemplar que ha de facilitar una mostra de carn per a l'anàlisi.
Des de l’Ajuntament es comunica, així mateix, que el nombre d'exemplars a sacrificar ha de
ser únicament el necessari per satisfer les necessitats de consum i es recorda que està
prohibida la venda dels productes resultants de la matança, tant frescos com curats, de
manera que aquests es destinaran exclusivament a consum familiar.

