24a Fira de Formatges Artesans del Pirineu

La comercialització dels
formatges artesans.
El paper dels principals
actors: productors, venedors
i distribuïdors
Jornada tècnica
LA SEU D’URGELL, divendres 19 d’octubre
de 2018

Presentació
En la comercialització dels formatges
artesans intervenen principalment tres
actors: el productor, el distribuïdor i el
venedor. En aquesta jornada tècnica
es vol donar a conèixer, a partir de
l’experiència diària d’aquests agents,
quines són les problemàtiques més
recurrents en la venda de formatges
artesans, què és el que demanda el
consumidor final -públic general o
restauradors-, i quines són les
diferents estratègies, accions i bones
pràctiques que poden ajudar a millorar
la venda dels formatges artesans.

Organització

Programa
14.45 h Recepció i cafè
15.00 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Albert Batalla, alcalde de La Seu d’Urgell.
15.10 h Proyecto Innolact: Mejora de la competitividad del sector lácteo
tradicional transfronterizo
Sra. Naia Andonegui, responsable de l’Àrea de Tecnologia de
LEARTIKER.
15.35 h La visita turística i la venda directa a la mateixa explotació
Sra. Ariadna Boixader, directora d’Olea Soul, agència de turisme
gastronòmic.
16.00 h Taula rodona. Productors, venedors i distribuïdors;
l’experiència del dia a dia
Modera: Sr. Pep Palau, director del Fòrum Gastronòmic.




Ajuntament de La Seu d’Urgell
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Mas d’Eroles: més enllà de la venda tradicional
Sr. Salvador Maura, Mas d’Eroles, Adrall.
Vendre formatges artesans a la ciutat
Sr. Xevi Miró, Llet Crua, Barcelona.
El restaurador: demanda, necessitats i dificultats
Sr. Xavier Bordetas i Sr. Francesc Portet, Caseus Afinadors.

17.30 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Aula de tast. 42.359766, 1.467450
Carpa de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu
25700 - LA SEU D’URGELL

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’Escola Agrària del
Pirineu (Tel.: 973 352 358 – A/e: amalia.sanz@gencat.cat)

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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