Reptes i estratègies de
diferenciació del sector
Food a Girona
Jornada tècnica
GIRONA, dijous 15 de febrer de 2018
Presentació
En aquesta jornada es pretén explicar
les principals tendències i reptes de
futur en el sector de l’alimentació,
mirant d’identificar estratègies de
diferenciació dins del sector, fent
especial èmfasi en productes gourmet,
ecològics, artesanals.
Es presentaran casos pràctics i
exemples d’estratègies d’èxit en
aquests àmbits. S’analitzaran àrees de
millora en la comercialització, logística,
canals de distribució i en la cooperació
entre les empreses participants.

Programa
9.30 h Presentació i benvinguda a la jornada
Sra. Elisenda Guillaumes, directora dels Serveis Territorials
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Girona.
Sr. Josep Antoni Frias, diputat de Promoció Econòmica de la
Diputació de Girona.
9.45 h Reptes i estratègies de diferenciació del sector Food
Sr. Lluís Ramis, soci fundador de Clúster Development.
10.45 h Pausa - Networking
11.20 h Experiències d’èxit de col·laboració multiproducte, fruita fresca,
oli i vi
Sr. Lluís Ramis, soci fundador de Clúster Development.
12.20 h Serveis de suport i ajuts a les empreses
Segell Girona Excel·lent de la Diputació de Girona
Sr. Carles Benitez, tècnic de Promoció Econòmica de la Diputació
de Girona.
Ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats
locals del DARP
Sr. Ferran Ribas, professor de l’Escola Agrària de l’Empordà del
DARP.
Cas pràctic: Sr. Pere Rubirola i Sr. Joan Albert Argerich, Associació
d'Empresaris Productors de Venda de Proximitat de Girona.
Serveis i ajuts d’ACCIÓ
Sr. Ferran Rodero, delegat d’ACCIÓ a Girona.
13.20 h Cloenda de la jornada
Sr. Ferran Rodero, delegat d’ACCIÓ a Girona.

Organització
Generalitat de Catalunya

@ruralcat

Lloc de realització
Sala Carles Rahola
Edifici de la Generalitat de Catalunya
Plaça Pompeu Fabra, 1
17002 - GIRONA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’enllaç
https://goo.gl/forms/oPwsz2leffZQMx9A2
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