Avantatges de la cooperació
en la venda de proximitat
Jornada tècnica en línia
Dilluns 26 d’abril de 2021

Presentació

Programa

El règim d’acreditació de la venda de
proximitat a Catalunya es regulà amb
l’entrada en vigor del Decret 24/2013,
de 8 de gener, sobre l’acreditació de la
venda de proximitat de productes
agroalimentaris.
Aquest
sistema
d’acreditació voluntària respon a la
demanda creixent del sector productor
agrari de Catalunya d’obtenir un
reconeixement específic per part de
l’Administració, de la realització de la
venda de proximitat dels productes
agroalimentaris als consumidors finals.

15.45 h Presentació de la jornada
Representant del DARP.

La cooperació en aquest àmbit, ofereix
noves oportunitats per a unir diferents
productors o entitats per superar els
reptes de la comercialització.

17.00 h Projecte Gastroteca i Benvingut a Pagès de Prodeca
Sres. Montse Costafreda i Laura Martí, Prodeca.

16.00 h Projecte de restauració col·lectiva Associació d’Empresaris
Productors de Venda de Proximitat de Lleida (AEPVP)
Sr. Llorens Llop, vicepresident de l’AEPVP.
16.20 h Projecte Xarxa d’ Agrobotigues Cooperatives de la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Sr. Domènec Vila, Unitat de Serveis i Desenvolupament Rural, FCAC.
16.40 h Projecte Territori de Masies SCCL
Representant de Territori de Masies.

17.20 h Projecte Mercat Arrels
Representant del projecte.
17.40 h Impuls de les iniciatives de connexió entre la producció local i els
consumidors i consumidores, mitjançant plataformes digitals i
logístiques (PEAC)
Tècnica del PEAC, Sub-direcció general d'Indústries i Qualitat
Agroalimentàries del DARP.
18.00 h Torn obert de preguntes
Modera: Sr. Joan Gòdia, sub-director general d'Indústries i Qualitat
Agroalimentàries del DARP.
18.30 h Fi de la jornada

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

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.

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

#PATT2021

Per a qualsevol dubte o més informació podeu contactar amb el Servei de
Promoció de la Qualitat Agroalimentària del DARP:
(A/e: vendadeproximitat.daam@gencat.cat)
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