III Workshop de petits
elaboradors: “donem valor
al producte de proximitat”
Jornada tècnica
MONELLS, dimarts 27 de novembre de 2018
Presentació
El producte alimentari de proximitat
aporta valors de qualitat, ambientals i
d’identitat cultural, que són d’un atractiu
creixent per al consumidor. Alhora, la
promoció de la gastronomia i el producte
local són reclams turístics de primer
ordre i factors de desenvolupament
econòmic sostenible en entorns rurals.
Cal potenciar l’esperit emprenedor en el
productor i transformador agroalimentari,
habitualment molt centrat en la
producció, perquè millori en la promoció
del seu producte, amb les eines
individuals o col·lectives que hi ha al seu
abast.
Els objectius d’aquest tercer “Workshop
de petits elaboradors” són donar a
conèixer
experiències
d’operadors
individuals i agrupats, i iniciatives dels
agents territorials. Alhora, difondre
algunes eines útils per a la promoció
dels productes de proximitat, com les
marques de garantia, les visites a
explotacions i obradors, les noves
tecnologies de màrketing digital o
l’acreditació de venda de proximitat del
DARP.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació

Col·laboració

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació del workshop
Sra. Teresa Colell, directora de l’Escola Agrària de l’Empordà.
9.50 h Els productes de proximitat com a tendència de l’alimentació actual: el
valor de la terra, la qualitat i el patrimoni alimentari.
Projecte MEDFEST: turisme gastronòmic i sostenible a l’Alt Urgell
Sra. Marta Ruiz, Observatori de l’Alimentació de la UB.
Dra. Margalida Mulet, Observatori de l’Alimentació de la UB.
10.45h

EcoRegió Catalunya, la comunitat econòmica d’alimentació ecològica
Sr. Oriol Costa, director d’Ecoregió.

11.15 h Pausa: networking
11.45 h L’acreditació de venda de proximitat de productes agroalimentaris del
DARP
Sr. Sergi Tort. Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària del DARP.
12.45 h Les marques de garantia, iniciatives dels agents territorials per a la
valorització dels productes de proximitat
 Marca de Garantia del Ripollès. Sra. Mariona Rota, tècnica sector
agroalimentari. Agència de Desenvolupament del Ripollès.
 Marca de Garantia Productes de l’Empordà. Sra. Montse Nualart.
Consell Comarcal del Baix Empordà.
13.30 h




Casos d’èxit i taula rodona: com hem arribat on som?
MOOMA, productes derivats de poma de l’Empordà. Sr. Llorenç Frigola.
La Xiquella, formatge artesà i agroturisme a la Garrotxa. Sr. Oriol Rizo.
Les Eroles, melmelades artesanes a Castell d’Aro. Sra. Glòria Juanals.

14.15 h Dinar: networking
15.15 h Tallers opcionals (a triar-ne un)
 Taller-1: Recomanacions per fer visitables les explotacions i els
obradors alimentaris
Sra. Núria Alamon, consultora. RAIELS, iniciatives que arrelen.
 Taller-2: Cinc tàctiques de màrketing digital que t’ajudaran a impulsar
el teu negoci rural
Sr. Raül Lucena, expert en Màrketing Digital.
18.30 h Fi de la Jornada

Lloc de realització

Inscripcions

Escola Agrària de l’Empordà
Finca Camps i Armet,

Cal inscriure’s prèviament omplint el següent formulari:
https://goo.gl/forms/lt3oCTJwXLPSMiMM2

17121 MONELLS

La inscripció inclou l’esmorzar i el dinar, sense cap cost addicional.

@ruralcat

Per a més informació, contacteu amb l’Escola Agrària de l’Empordà.
Sr. Ferran Ribas (Tel.: 972 630 622 - A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

180059 / 7,25

