
HORARI
De les 9:15 a les 17h

LLOC DE REALITZACIÓ
Centre Cívic Tarraquet
c/Alcalde Rosell, 8
25620
Tremp

INSCRIPCIÓ
A l’Ajuntament de Tremp: 973 65 00 05 ext 343 
(Promoció Econòmica) detxalar@tremp.cat o bé al 
següent enllaç: http://goo.gl/forms/9xpd1WWcvE
abans del 12 de febrer

 

Com funciona
el mercat 
de productes 
ecològics 
i de qualitat? 
Jornada de networking
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Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al 
desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu i pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social – 

Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Consell Comarcal 
del Pallars Jussà



Com funciona el 
mercat de productes 
ecològics i de qualitat? 
Jornada de networking

Aquestes jornades volen facilitar el 
contacte entre els productors 
agroalimentaris i el sector comercial, 
ajudar-los a entendre el seu 
funcionament i la possibilitat d’establir 
acords amb els diferents agents 
(distribuïdors, venda al detall, 
restauració, grups de consum...).

La jornada s’adreça a tots els productors 
agroalimentaris amb especial atenció al 
segment ecològic i de qualitat.
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9.15h / Benvinguda, a càrrec de Joan Ubach 
Isanta, alcalde de Tremp.

9.30h – 10.15h /  Tendències i oportunitats en la 
comercialització de productes ecològics. Josep 
Garcia. Director comercial de Mercabarna

10.15h – 11.00h / Estratègies comercials per a 
vendre productes de qualitat i proximitat. Escollir 
els millors canals de venta per al nostre projecte. 
Ramon Sentmartí. Expert en producte local i venta 
de proximitat.

11.00h – 11.30h / Pausa cafè

11.30h – 14.00h / Taula d’experiències en 
diferents canals de venta de producte ecològic i de 
qualitat. Què demanen els agents comercials als 
productors?
- Vadó Mora, gerent de Bioconsum, agrupació de 
botigues especialitzades en producte ecològic.

- Lluis Garcia, director comercial de Plusfresc, cadena 
de supermercats especialitza en producte fresc. 

- Martí Majoral, responsable de compres de Món 
Verd, cooperativa de distribució de productes ecolò-
gics.

- Josep Capdevila, expert en distribució a l’àrea 
metropolitana.

- Berta Arcarons, membre de Lo Fato, grup de 
consum de les terres de Lleida.

- Mauricio Fita, impulsor de Pirineu en boca, restau-
rant i botiga de productes del Pirineu a Barcelona.

14.00h-17.00h / Dinar a peu dret i espai de 
trobada entre productors i agents comercials de les 
empreses i iniciatives participants. 

Els professionals d’APAT Pallars Jussà ens oferiran 
un dinar elaborat  amb productes de la comarca.
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