147a Fira de Sant Josep

Alternatives de
comercialització, cooperar
per vendre millor
Jornada tècnica
MOLLERUSSA, dilluns 18 de març de 2019
Presentació

Programa

En un sistema cada cop més global és
important augmentar la cadena de
valor
dels
nostres
productes
agroalimentaris
i
disminuir
els
intermediaris que existeixen entre els
productors i els consumidors, per
poder rendibilitzar millor els seus
productes. Però la comercialització
suposa una despesa important de
recursos i esforços que molts cops no
disposem o que tenim destinats a la
millora de l’eficiència del procés
productiu.

16.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació

En aquesta jornada hem volgut
analitzar solucions que ens ajudin a
optimitzar els esforços que suposa la
comercialització
dels
productes
agroalimentaris mitjançant sistemes
de cooperació, ja sigui en la
comercialització com a productors, en
la distribució o com a consumidors.

18.00 h Pausa

Des del Campus Empresarial Agrari
s’organitza aquesta jornada inclosa al
seu pla d’activitats i emmarcada al Pla
anual de transferència tecnològica del
DARP.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

16.45 h Presentació de la Jornada
Sr. Poldo Segarra, director de la Fira de Mollerussa.
Sr. Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat i
Industries Agroalimentàries.
17.00 h Alternatives de comercialització, des del productor al consumidor
Sr. Roger Prat, Fem cadena.
Sra. Alba Rojas, Frescoop.
Sr. Josep Pintó, Biolord Coop.
Sr. Joan Cartanyà, Fet a la Conca SCCL.

18.20 h Taula rodona: cooperar per vendre millor
Modera: Sr. Francesc Reguant, director de l’Observatori d’Economia
Agroalimentària del Col·legi d’Economistes.
Sr. Francesc Pena, responsable nacional del sector de la fruita dolça
d’Unió de Pagesos.
Sr. Josep Presseguer, director general de Fruits de Ponent.
Sr. Domènec Vila, cap de la Unitat de Serveis Empresarials de la
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Sr. Carles Pueyo, director de frescos de
SUPSA supermercats Pujol, S.L.
19.50 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Fira de Mollerussa
Sala 2 del pavelló firal
25230 MOLLERUSSA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’enllaç del Campus
Empresarial Agrari (A/e: campusempresarialagrari@gencat.cat) o a través
de la Sra. Eva Carreras (Tel.: 973 310 715 - A/e: eva.carreras@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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