4a Fira de la Nou

Comercialització de la nou
Jornada Tècnica
CRESPIÀ, divendres 13 de març 2020

Presentació
L’Associació de Productors de Nous de
Girona i l’ADVPronous Catalunya us
conviden a participar en la 12a Jornada
Tècnica del Conreu del Noguer, on es
tractarà de la comercialització de la nou.
Els
components de la Taula ens
introduiran en els diferents camins per fer
arribar les nous als mercats i al
consumidor.
Els productors estan convidats a parlar i
preguntar als ponents de la taula tots els
seus problemes i preocupacions de com
arribar a una comercialització de la seva
producció de nous. És un tema que el
productor té respecte i por d’exposar, ja
que vol mantenir l’anonimat del camins que
segueix.
Caldria
treballar
conjuntament
per
defensar-nos del que ens està arribant de
fora i ens col·lapsen les nostres fonts
comercials. Caldria fer alguna marca
conjunta,
distinció
geogràfica
o
denominació d’origen protegida? “Nous de
Catalunya”?
La Fira de la Nou comptarà amb expositors
que aportaran productes i materials
específics per al conreu del noguer.

Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
Associació de Productors de Nous de
les Comarques de Girona

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Xavier Quer, alcalde de l’Ajuntament de Crespià.
Sra. Elisabet Sanchez, directora Serveis Territorials del DARP a
Girona.
Sr. Josep M. Guixeras, president de l’Associació de Productors de
Nous de les Comarques de Girona.
10.20 h Normes de comercialització de les nous
Dra. Neus Aletà, enginyera agrònoma, IRTA.
10.35 h Taula rodona: comercialització de la nou
Sr. Miquel Torres, director Torras Rafi SA, Mercabarna.
Sr. Pere Ferré, director gerent de Coselva.
Sr. Ramon Sentmartí, director gerent de PRODECA.
Sr. Sergi Tort, tècnic Servei Promoció de Qualitat d’Agroalimentàries.
Sr. J. Lluís Fernandez, responsable Màrqueting d’Agroboca.
Moderador: Dra. Neus Aletà, IRTA.
12.20 h Pausa i visita Fira
13.20 h Grup de treball de defensa i organització del comerç de la nou
Srs. Francisco Montañes, Xavier Valentí, Emili Pastor, Josep M.
Guixeras, Juan A. Clavería i Sra. Concepció Garcia, ADV
PRONOUS.
14.00 h Finalització de la jornada

Lloc de realització
Sala d’Actes de l’Ajuntament de Crespià (davant de l’església)
Carrer Major, 2
17832 - CRESPIÀ

Col·laboració
Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat

Per a més informació podeu contactar amb el Sr. Josep M. Guixeras
(Tel.: 616 527 661 - A/e: guixerasllavanera@gmail.com)
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