Etiquetatge de productes
alimentaris: oli d’oliva
Jornada tècnica
LES BORGES BLANQUES, dijous 1 de febrer de 2018

Presentació
L’etiquetatge
és
un
element
fonamental de comunicació entre els
productors i els consumidors que ens
permet conèixer l’aliment, el seu
origen, la seva conservació, els
ingredients que el componen o els
nutrients que aporten a la nostra
dieta.
Per tant, és imprescindible per tenir
una informació acurada del producte i
les seves característiques, que ens
ajuda a prendre la decisió de compra,
d’acord amb les nostres preferències i
necessitats.
En aquesta jornada s’informarà sobre
la normativa reguladora i aspectes
d’interès relacionats amb el disseny
d’envasos i etiquetes.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
9:15 h Presentació de la jornada
Sr. Marius Bordell, president de la Cooperativa Sant Isidre
Sr. Llorenç Canela, cap de l’Oficina Comarcal de les Garrigues del
DARP
9:30 h Etiquetatge de productes alimentaris: oli. Normativa vigent
Sra. Teresa Hernández, tècnica de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya.
10:30 h Pausa
11:00 h Altres mencions facultatives en l’etiquetatge: propietats
nutricionals i saludables
Sra. Teresa Hernández, tècnica de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya.
11:30 h Disseny d’envasos i etiquetes
Sra. Sara Bergua, representant de Repaq.
12:15 h Casos pràctics: Avaluació d’etiquetes aportades pels assistents
Sra. Sara Bergua, representant de Repaq
13:00 h Cloenda de la jornada
Il·lm. Sr. Antonio Villas, president del Consell Comarcal de Les
Garrigues

Lloc de realització
Cooperativa Sant Isidre de Les Borges Blanques, SCCL
Sala polivalent
Passatge de l’oli, s/n
25400 - LES BORGES BLANQUES

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Oficina
Comarcal de les Garrigues (Tel. 973142082 – A/e:
agarrigues.daam@gencat.cat, Sra. Míriam Boixadera)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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