XXXIV Fira Ramadera i d’Artesania

Iniciatives de dinamització
i comercialització
Jornada tècnica
RASQUERA, divendres 3 de maig de 2019

Presentació
Amb el pas del temps els ramaders de
Cabra Blanca de Rasquera han anat
assolint i consolidant els objectius que
s’havien marcat. Des de que es van
veure amb la necessitat d’agrupar-se
per tal d’unir forces i preservar la raça,
es van constituir en l’Associació de
ramaders i es va treballar en la creació
del Llibre genealògic, el qual s’està
gestionant des d’aleshores. Aquestes
tasques han estat fonamentals per tal
de preservar la raça, accedir a ajuts
específics i protegir-la de la disminució
progressiva dels seus efectius.

Programa
10.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.45 h Presentació de la Jornada
11.00 h Experiència de comercialització directe en oví i la possibilitat
d’aplicació al cabrit
Sr. Ramon Bach, veterinari i secretari tècnic d’ANCRI.
12.00 h Com impulsar els circuits curts de comercialització del
producte riberenc
Sra. Núria Descarrega Altadill, tècnica de suport al sector
agroalimentari del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
13.00 h Cloenda de la Jornada

Tot plegat ha d’anar lligat a que les
explotacions de Cabra Blanca siguin
realment viables i els ramaders es
vegin encoratjats a tirar-les endavant.
Això passa per fer el següent pas
relacionat amb la comercialització i les
iniciatives que aporten sortides
econòmiques.
En l’edició de la jornada tècnica
d’enguany,
comptarem
amb
l’experiència de l’Associació Nacional
de Criadors d’oví de Raça Ripollesa
(ANCRI), així com amb el Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre amb la
diagnosi sobre la comercialització del
producte local.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Centre Cívic
C. Ribera d’Ebre, 2
43513 RASQUERA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través de l’Oficina Comarcal
del DARP a la Ribera d’Ebre.
(Tel.: 977 400 402 – A/e: arebre.daam@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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