Guia per a atendre visites i
tastos a les explotacions
Jornada tècnica en línia
Dijous, 27 de maig de 2021

Presentació
El règim d’acreditació de la venda de
proximitat a Catalunya està regulat pel
Decret 24/2013. Dintre de les
modalitats de venda que s’estableixen
destaca la que es fa a la pròpia
explotació com a venda directa.
Obrir les portes de les vostres
explotacions ajuda a promoure la
confiança i el coneixement dels
aliments que produïu. I, encara més,
una persona que us visita és, sense
dubte, un client potencial.
Com tota activitat dirigida al públic, ha
de seguir unes pràctiques correctes
per garantir la seva seguretat.
Mitjançant aquesta jornada us volem
facilitar els coneixements per complir
amb tots els requisits necessaris.

Programa
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Carmel Mòdol, Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del DARP.
10.05 h Venda de Proximitat a Catalunya (VdP)
Sr. Sergi Tort, tècnic dels Servei de Promoció de la Qualitat
Agroalimentària. DARP.
10.15 h Benvinguts a Pagès (BaP)
Sra. Montserrat Costafreda, tècnica de solucions sectorials i
coordinadora del “Benvinguts a Pagès”. PRODECA.
10.30 h Elements clau de competitivitat per a l’obertura de les
explotacions al turisme
Sr. David Esteller, director de TOURISLAB, innovació i dinamització
turística.
11.15 h Cas pràctic: “Mas la coromina”
Sra. Isabel Castanyer, titular de l’explotació “Mas la coromina”.
11.45 h Torn obert de preguntes
Modera: Sr. Sergi Tort, tècnic del Servei de Promoció de la Qualitat
Agroalimentària. DARP.
12.00 h Fi de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb el Servei de Promoció de la
Qualitat Agroalimentària del DARP (sergi.tort@gencat.cat)
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