Les Organitzacions de
Productors Làctics, futur
del sector lleter
Jornada tècnica
CAMPLLONG, dimecres 14 de novembre de 2018

Presentació
Un dels principals objectius de la
Política Agrària Comunitària, i més en
un futur, és millorar la posició dels
pagesos al llarg de la cadena
alimentària. Aquest objectiu pren una
força especial en el sector lleter, el
qual arrossega una greu crisi
estructural que ja l’ha malmès
profundament.
Les Organitzacions de Productors
Làctics (OPL) són una eina que la
Unió europea posa a disposició del
sector productor de llet, regulada pel
Reglament (CE) n.º 1308/2013, del
Parlament Europeu i del Consell, per a
que els ramaders es puguin organitzar
i ser més forts a l’hora de
comercialitzar la seva producció.
Amb aquesta jornada es pretén donar
a conèixer amb més detall, les
funcions i la utilitat de les OPL, per al
sector productor de llet, per a que
esdevingui realment una eina útil per
als ramaders catalans.

Organització

Programa
11.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
11.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Joan Caball Subirana, coordinador nacional d’Unió de Pagesos.
11.45 h Les Organitzacions de Productors Làctics (OPL)
Sr. Joan Gòdia Tresanchez, sub-director general d'Indústries i
Qualitat Agroalimentària DARP.
12.15 h Funcionament de l’OPL Agaprol de Valladolid
Sr. Francisco Fernández Aguado, director de l’OPL Agaprol.
13.00 h Taula rodona
Sr. Joan Gòdia Tresanchez, sub-director general d'Indústries i
Qualitat Agroalimentària DARP.
Sr. Francisco Fernández Aguado, director de l’OPL Agaprol.
Sr. Marc Xifra Sala, responsable de sector lleter d’Unió de Pagesos.
13.45 h Cloenda de la Jornada
Sr. Carles Ros Font, cap de l'Oficina Comarcal del DARP a la Selva.

Lloc de realització
Local Social de Campllong
Església, 26.
17459 CAMPLLONG

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
Unió de Pagesos (Tel: 629442742 -A/e: sectorlleter@uniopagesos.cat )
Persona de contacte: Sra. Carme Rosset. Indiqueu si us quedeu a dinar.

Ajuntament de Campllong

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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