Flexibilització de la producció
i comercialització a les
explotacions agràries
Jornada tècnica
BARCELONA, dimarts 31 de gener de 2017

Presentació
El sistema de venda de proximitat
s’està posicionant com a estratègia útil
per millorar la viabilitat econòmica del
camp català en tota la seva extensió i
complexitat i, per tant, per incrementar
el desenvolupament socioeconòmic de
les zones rurals.
Aquesta tendència està motivada per
que els consumidors estan cada cop
interessats en conèixer l’origen de la
aliments i els sistemes de producció i
per això demanen identificar clarament
els productes de proximitat i de
temporada . Des de el DARP es vol
potenciar aquest tipus de venda i
aquesta jornada de flexibilització és
una iniciativa més per tal de donar
suport
als
productors
que
comercialitzen i/o elaboren en les
seves explotacions, en mercats locals
o en circuit curt.
En aquesta jornada, dirigida a
productors
agroalimentaris,
es
presentaran ponències sobre la
situació de la flexibilització i també
sobre aspectes sanitaris de la venda
directa a les explotacions agràries i
establiments de turisme rural del País
Basc, Pirineus Orientals, Occitània i
Catalunya. Finalment, en la taula
rodona els productors comentaran les
seves
experiències
en
la
comercialització
de
les
seves
produccions i elaboracions.

Programa
9.45 h Presentació de la Jornada
Hble. Sra. Meritxell Serret Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.
10.00 h Situació actual de la venda de proximitat a Catalunya
Sra. Montserrat Domènech, cap del Servei de Promoció de la Qualitat
Agroalimentària. DARP.
10.30 h Flexibilització i aspectes sanitaris de la venda directa a les
explotacions agràries i establiments de turisme rural
Sra. Imma Cervós, subdirectora General de Protecció de la Salut.
Departament de Salut.
11.00 h Pausa
11.15 h Projecte de Decret de venda de llet crua de vaca. Escorxadors
annexes a explotacions ramaderes: experiència a Catalunya
Sr. Joaquim Xifra, subdirector General de Ramaderia del DARP.
11.45 h Situació al País Basc
Sra. Begoña Benito, responsable de Calidad y Control de Fraudes del
Gobierno Vasco.
Sra. Eztiñe Ormaetxea. ELIKA - Fundación Vasca para la Seguridad
Alimentaria.
12.15 h Situació a França
Sra. Nathalie Baills, conseiller agritourisme et circuits courts Chambre
d’agriculture des Pyrénées Orientales.
Sr. Marc Fabre, conseiller transformation agro-alimentaire Chambre
Régionale d’Agriculture. Occitaine.
12.45 h Taula Rodona
Modera: Sr. Alfons Vilarrasa, DARP.
Sra. Montse Coberó, directora Serveis Tècnics TURALCAT.
Sr. Pere Rubirola, (Gerfam Rubirola S.L.). Producció ramadera.
Sr. Joan Blanch, productor i elaborador de fruita.
Sr. Llorenç Grau, (Agrofresc). Làctics i productes frescos.
14.00 h Cloenda de la Jornada

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala d’Actes dels Serveis Centrals del DARP
Gran Via de les Corts Catalanes, 612 – 614
08007 BARCELONA

Inscripcions
@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del Servei de
Promoció de la Qualitat Agroalimentària (Sr. Sergi Tort. A/e:
sergi.tort@gencat.cat )
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