Equipaments de
proximitat i compartits:
públics o privats?
Jornada tècnica en línia
Dimecres, 2 de desembre de 2020

Presentació
Els espais compartits de transformació
i elaboració agroalimentària i els
escorxadors de baixa capacitat i
pròxims són peces clau per la viabilitat
de petits projectes ramaders i
agrícoles. Permeten treballar els
productes de manera més artesanal i
eficient, donar valor afegit i arribar
amb els propis productes frescos o
elaborats al client final i enfortir lligams
amb els consumidors. Així mateix
aquest
tipus
d’infraestructures
promouen el treball en equip, valors
de pertinença a un mateix projecte,
sinèrgies entre els diferents productors
i oportunitats de desenvolupar noves
línies
de
producte,
vies
de
comercialització conjunta i molt més.

Organització

Programa
10.00 h Presentació de la jornada
Sra. Roser Bombardó, Presidenta de l’ARCA.
Sra. Elisenda Guillaumes, Directora General d’Agricultura i
Ramaderia del DARP.
10.15 h Projecte PECT “BCN Smart Rural”. Actuació: Rural Equipa’t.
Equipaments compartits dinamitzant des de l’àmbit públic
Sr. Cristhian Pin, tècnic de l’ARCA.
10.30 h Xarxa d’Espais d’Emprenedoria Agroalimentària de Catalunya
Sres. Montse Aparicio i Alba Piqué, tècniques de XEMAC.
10.45 h Taula de debat: els Equipaments Compartits
 Projecte PECT “BCN Smart Rural”. Obrador compartit per a
l’Elaboració de Derivats Làctics al municipi d’Alpens
Sr. Xavier Barniol, gerent del Consorci del Lluçanès i promotor del
Projecte d’Obrador Compartit per a l’Elaboració de Derivats Làctics.
 Escorxadors de Baixa Capacitat per al sector ramader. La
iniciativa privada al capdavant
Sr. Abel Peraire, El Soler d’en Hug, propietari d’un escorxador de
baixa capacitat i de proximitat a explotació.
 Obradors compartits per transformació de productes vegetals:
La perspectiva de les usuàries
Sra. Cristina Ferré, responsable de La Torreta, producció i
elaboració d’avellanes, usuària de l’Obrador Compartit Espai Cuina
de Conca Activa.
Moderadors: Sr. Cristhian Pin i Sra. Alba Piqué.
11.30 h Torn de preguntes
11.45 h Cloenda de la jornada
Sr. Albert Puigvert, gerent de l’ARCA.

Col·laboració
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

@ruralcat

Per a més informació podeu contactar amb l’ARCA:
equipat2@arca-dr.cat
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