Models de comercialització
de productes ecològics
Jornada tècnica
BARCELONA dimarts 24 de novembre de 2015

Presentació

Programa

El consum de productes ecològics va
augmentant dia a dia degut al valor
que la societat dona a lo “tradicional i
natural” i a la sensibilització, cada
vegada més gran, sobre el medi
ambient i una alimentació cada
vegada més sana. No obstant, en
moltes ocasions la comercialització
d’aquests productes a través dels
canals de distribució habituals és
complicada.

16.00 h Benvinguda als assistents
Sr. Oriol Anson, secretari tècnic del COETAPAC.

En aquesta jornada es tractaran
diferents estratègies relacionades amb
la comercialització dels productes
ecològics, i amb el seu potencial
nínxol de mercat, amb el fi de tenir a
disposició arguments que permetin la
millor comercialització dels productes
en un mercat, en amplia expansió.
I també, vol ser un espai per resoldre
els dubtes i consultes que puguin
sorgir dels assistents així com ser un
lloc
de
trobada
i
intercanvi
d’experiències per a tots
els
professional dels diferents sectors.

17.15 h Pausa

Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació

16.05 h Presentació de la Jornada
Sr. Neus Ferrete, directora dels Serveis Territorials del DARP a
Barcelona.
16.15 h Diferents models de comercialització de productes ecològics
Sr. Ramon Sentmartí, tècnic en canals de comercialització i
responsable tècnic del portal llotjapae.cat.

17.30 h Les empreses expliquen la seva experiència:

 Relació entre producció i comercialització
Sr. Pere Tugas Vallès, productor d´horta ecològica.

 Alternatives per una agricultura de proximitat
Sr. Miquel Riera, pagès ecològic.
18.30 h Torn obert de paraules
19.00 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics
Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya
C/Enamorats, 62-64 baixos
08013 – BARCELONA
Coordenades GPS: Latitud: 41.404269

Col·laboració

Longitud: 2.18167

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través dels Serveis
Territorials del DARP a Barcelona (Tel.: 93 409 20 90 – A/e: cbollo@gencat.cat)

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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