II TROBADA SOBRE ELS REPTES DE FUTUR DE L’EMPRESA AGRÀRIA:
LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR AGROALIMENTARI
Jornada tècnica de referència
TORRES DE SEGRE, 11 de febrer de 2010

PRESENTACIÓ
Per segon any consecutiu el DAR, conjuntament amb l’Ajuntament de
Torres de Segre, organitza una jornada tècnica que vol ser referència
pel sector sobre els reptes de futur de l’empresa agrària. Donada la
conjuntura econòmica general de baixos preus dels productes
agraris, s’ha cercat la participació dels millors ponents d’aquest
àmbit per realitzar una reflexió sobre les variables d’aquest nou
escenari i orientar les possibles alternatives de futur per a l’empresa
agrària en l’àmbit de la producció i la comercialització dels
productes agroalimentaris.
La jornada està oberta a tots els empresaris agraris que prenen
decisions en l’àmbit de la comercialització, des d’empreses
familiars, directors d’entitats privades i gerents de cooperatives.

PROGRAMA
Inscripció a la Jornada i lliurament de documentació

9:00 h

Presentació de la Jornada

9:15 h

Sr. Antoni Díaz, director general de Planificació i Relacions Agràries del DAR.
Sr. Osvald Esteve, regidor d’Agricultura de l’Ajuntament de Torres de Segre.

Els actors de la cadena de valor. La cadena de valor en el sector fructícola

9:30 h

Sr. Francesc Reguant, cap del Gabinet Tècnic del DAR.

La intermediació en el sector fructícola. Quina fruita es consumeix a Catalunya?

10:15 h

Pausa – cafè

11:00 h

Empresa d’intermediació a Mercabarna: Guzman, SA

11:30 h

La gran distribució en el sector fructícola

12:15 h

Taula rodona

12:45 h

Dinar

14:15 h

Resultat de fertirrigació en fruiters i la seva avaluació de futur

16:15 h

Noves tendències en varietats de fruita dolça

17:15 h

Cloenda de la Jornada

18:15 h

Sr. Josep Faura, responsable del Mercat Central de Fruita i Hortalisses de Mercabarna.

Srs. Ferran Huguet i Alfonso Tomassoni, responsables de compres i producció, respectivament,
de l’empresa Guzman, SA.
Sr. Gerard Costa Guix, doctor en marketing management en la comercialització a la gran distribució de la
fruita dolça
Amb la participació de representants de Catalonia Qualitat, Asofruit, Actel, Fruits de Ponent i Fruites Font.

Sr. Josep Rufat, tècnic especialista RDT de l’IRTA de Lleida.

Sr. Ignasi Iglesias, tècnic especialista RDT de l’IRTA de Lleida.
Il·lm. Sr. Josep Ramon Branzuela i Almacelles, alcalde de l’Ajuntament de Torres de Segre.
Sr. Joan Gòdia Tresanchez, director dels Serveis Territorials del DAR a Lleida.

L’assistència a aquesta jornada computa com a hores de formació per a l’acreditació de
personal tècnic assessor del Sistema d’assessorament agrari de Catalunya
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