I Workshop del sector del
peix. Com podem millorar
la seva comercialització
Seminari tècnic
MONELLS, dilluns 29 de gener de 2018

Presentació
El sector del peix necessita, com els
altres sectors agroalimentaris, estar
contínuament atent a tots els canvis
que el puguin afectar i el puguin treure
dels
llocs
capdavanters
que
actualment ocupa.
En el marc de l’estratègia de
desenvolupament local participatiu del
Grup d’Acció Local Pesquer Costa
Brava, amb l’afany de millorar la
comercialització del peix, s’organitza
aquesta jornada.
L’objectiu de la jornada és també
detectar les necessitats formatives que
té aquest sector tant estratègic per la
zona.

Organització

Programa
9.00 h Acreditació i entrega de documentació
9.30 h Presentació del workshop
Sr. Sergi Tudela i Casanovas. Director General de Pesca i Afers
Marítims del DARP.
9.45 h Consum de peix: dades, situació actual i tendències
Sra. Itziar Segarra Diaz. Cap del Servei de Foment d'Estructures
Pesqueres del DARP.
10.45 h Condicions sanitàries que s’han de complir per a l’elaboració
dels productes de la pesca
Sra. Raquel Arpa Cuadrado. Responsable de Coordinació
Interadministrativa ASPC.
11.45 h Pausa
12.10 h Transformació dels productes de pesca, adaptació a les
necessitats del consumidor i usuaris
Sra. Sofía Roca Ruiz. AZTI. Nuevos Alimentos.
13.00 h Etiquetatge del peix de llotja a la peixateria
Sra. Pilar Todó Vila. Responsable de Comercialització Pesquera del
DARP.
13.30 h Dinar

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

15.15 h Tallers
 TALLER 1: ESPAI BIBLIOTECA
La comercialització


TALLER 2: ESPAI AULA MAGNA
La restauració



TALLER 3: Aula IRTA
Gestió pesquera

17.15 h Cloenda del seminari
Sra. Elisenda Guillaumes Cullell. Directora del Serveis Territorials
d’Agricultura a Girona.

Lloc de realització
Escola Agrària de l’Empordà
Finca Camps i Armet, s/n
17121 - MONELLS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’enllaç
https://goo.gl/forms/1ZTJ4lx1kPlsXHv02
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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