Packaging en el sector de
la fruita dolça
Seminari tècnic
LLEIDA, dijous 28 de febrer de 2019

Presentació
Actualment el packaging s’ha convertit
en un element estratègic de la
comercialització de fruita dolça. Des de
la seva funció inicial de contenidor del
producte, ha anat evolucionant fins a
convertir-se en un factor d’atracció pel
consumidor.
Hi ha unes característiques que són
comunes a tots els envasos de fruita
com és la preservació del producte i la
informació al consumidor, però a partir
d’aquí factors com la funcionalitat, la
creativitat, etc. marquen la diferència.
Els consumidors d’avui en dia estan
més informats i conscienciats i ja no
només
demanen
envasos
que
preservin la integritat i la qualitat del
producte, sinó que volen que siguin
sostenibles mediambientalment.
Us presentem aquesta jornada, que
s’emmarca dins del Pla d’Acció de la
Fruita, com un punt de trobada per
debatre sobre l’estat actual del
packaging en fruita dolça i mirar cap a
on va el futur d’aquest sector.

Organització

Programa
9.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la jornada
Sr. Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del DARP a
Lleida.
10.00 h Tendències socials en el consum d’envasos en fruita dolça
Sra. Anna Pallí, IRTA.
10.30 h Taula rodona: La sostenibilitat dels envasos, element clau
Modera: Sra. Rosalba Arrufat, PRODECA.
Sr. Alfred Vara, Agència de Residus de Catalunya.
Sr. Enric Ibañez, Ecoembes.
Sr. Àlex Brossa, Clúster del packaging.
Sr. Joan Serentill, Fruilar.
Sr. Jordi Oliver, Inèdit.
12.00 h Pausa-cafè
12.30 h Taula rodona: Els envasos com a element de l’augment de la
qualitat del producte
Modera: Sr. Jaume Sió, DARP.
Dra. Gemma Echeverría, IRTA.
Sr. Manel Simon, AFRUCAT.
Sr. Joan Sabartés, Grup Bon Preu.
Sr. Ignasi Sayol, Clúster Logístic de Catalunya.
Sr. Pere Coll, Enplater Group.
14.00 h Fi de la jornada

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Auditori del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo (1a planta)

Col·laboració

25071 LLEIDA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de la Bústia del
PATT patt.daam@gencat.cat, indicant les vostres dades personals.
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat

1234 / 3,00

