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Presentació
La tòfona és coneguda pel seu aroma
i sabor, i constitueix un dels
ingredients
privilegiats
de
la
gastronomia. A Catalunya es troben i
comercialitzen la tòfona blanca o
d’estiu (Tuber aestivum), la tòfona
d’hivern o magenca (Tuber brumale) i
la
tòfona
negra
(Tuber
melanosporum), essent aquesta última
la més apreciada. La producció de la
tòfona negra procedeix d’àrees
forestals i de les plantacions tofoneres
que es venen realitzant, algunes de
les quals ja han entrat en producció.
A més de l’activitat de recol·lecció de
la tòfona silvestre, cal pensar en un
sector clau per al desenvolupament
rural a moltes zones de mitja
muntanya on es poden desenvolupar
cultius tofoners d'alta productivitat,
aplicant els mitjans adients, podent
arribar a ser estratègic per a
l'economia i a partir de la qual es pot
assentar el futur desenvolupament
econòmic i social en amples zones a
Catalunya.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Benvinguda
Sr. Josep Puigdollers i Masallera. President de la llotja de Contractació
i Mercat en origen de Vic.
10.15 h Presentació de la jornada
Sra. Montserrat Barniol i Carcasona. Directora general d'Ecosistemes
Forestals i Gestió del Medi.
10.30 h Estratègies / accions pel desenvolupament del sector tofoner a
Catalunya
Sr Daniel Oliach Lesan. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya.
11.45 h Pausa
12.15 h La fiscalitat de la tòfona
Sr. Miguel Segura i Sr. Josep Maria Serentill. Secretari i President de
la Federación Española de Empresarios de Setas y Trufas
(FETRUSE).
13.45 h Cloenda de la jornada
Sr. Oriol Anson Fradera. Director general de Desenvolupament Rural.

Lloc de realització
Sala Sert, Edifici El Sucre
C/ Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 planta baixa
08500 - VIC

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del tel :
93 882 87 90 o al correu electrònic: ssttcatalunyacentral.daam@gencat.cat
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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