EL REPTE DE LA PRODUCCIÓ FINS AL
CONSUMIDOR
Jornada tècnica

JUNEDA, 25 de febrer de 2010
PRESENTACIÓ
Durant els últims temps, el sector agrari ha patit una forta davallada de la
renda, causada entre altres, per un fort increment dels costos de producció.
Paral·lelament, ens trobem davant d’una situació de domini per part de les
grans cadenes de distribució, que treballen amb amplis marges comercials:
preus pagats als productors a la baixa i preus cobrats al consumidor a l’alça.
Mentre el sector espera la nova llei de comerç agroalimentari que doni
transparència al mercat, estan sortint iniciatives per potenciar la venta directa
al consumidor d’un producte de qualitat, fresc i a un preu raonable per les dues
parts. L’objectiu d’aquesta jornada és doncs, donar a conèixer les possibilitats
d’aquesta alternativa,comptant amb les experiències de ramaders de diverses
comarques, que han complementat la seva activitat ramadera amb la
comercialització dels seus propis productes.

PROGRAMA
Visita a l’escorxador-obrador “Masia Tero”
Sr. Filo Camí, explotació de porcí (Garrigues).

10:00 h

Desplaçament a la finca “La Manreana”

12:00 h

Producció, sacrifici, elaboració i comercialització de “Tancant Cercles”
Sr. Jordi Rovira i Miquel Rovira explotació de porcí (Berguedà).

12:30 h

Producció, sacrifici i comercialització de “Xais Puigpelat”
Sr. Josep Puigpelat, explotació d’oví i cabrum (Solsonès).

13:00 h

Comercialització de productes agraris “Catalunya’m”
Sr. Josep Coll, responsable de Qualitat Alimentària d’Unió de Pagesos.

13:30 h

Taula rodona
Presentació i moderació: Sr. Ramon Sentmartí, cap del Programa de Comercialització Agroalimentària
de la D.G. de Comerç.

14:00 h

Cloenda de la jornada
Sr. Jordi Cuyàs, director de l’Àrea de Promoció del Comerç, Departament Innovació, Universitats
i Empresa.

14:30 h

Dinar a la Granja Escola “La Manreana”

15:00 h

INSCRIPCIONS
Per assistir a la jornada és obligatori confirmar l’assistència abans del 22 de febrer contactant amb:
Unió de Pagesos: Marionna o Víctor: Tel. 973 282984 – A/e: lleida@uniopagesos.org
Preu del dinar: 20 €

LLOC REALITZACIÓ
Masia Tero (escorxador)
Ronda Sud s/n, TORREGROSSA

Granja–Escola “La Manreana”
Mas St. Jordi s/n, JUNEDA

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

ORGANITZACIÓ

COL·LABORACIÓ
Granja Escola la Manreana :
Hotel Rural Els Casals.
Casa Puigpelat.
Explotació Camibert.
Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural
Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa

PLA ANUAL
de transferència tecnològica
778 / 3,50

