
Benvolgudes i benvolguts companys,

Tinc el plaer de comunicar-vos que, finalment i després de més de quate anys de treball 
conjunt  amb  l’Agència  Catalana  de  Seguretat  Alimentària  (ACSA),  ja  tenim  Guia  de 
Pràctiques Correctes  d’Higiene per a Petits Establiments del Sector Lacti que ens 
afectarà de ple en la nostra activitat de treball i en els controls higiènic-sanitaris que es 
derivin per part de les autoritats pertinents.

Degut a la importància d’aquest tema, conjuntament  amb l’ACSA, hem preparat una 
Jornada  Tècnica,  oberta  a  tot  el  sector  lacti  artesanal  català,  per  a  presentar-la 
públicament així com explicar-vos de com emprar-la, a qui li afecta i intentar aclarir tots 
aquells dubtes que se’n derivin de la seva aplicació.

Aquesta jornada, amb diverses intervencions i presentacions tant de l’equip de treball i 
de redacció de la Guia com de la pròpia ACSA, la farem durant tot el matí del dissabte 
17 de novembre d’enguany a la Torre Marimón de Caldes de Montbui, gràcies a la 
cessió  de  les  seves  instal·lacions  per  part  de  l’IRTA,  a  la  qual  agraïm  la  seva 
col·laboració.

Posteriorment, al migdia i quan acabi la jornada, farem un dinar – tast informal a partir 
de formatges i productes lactis que porteu cadascú de vosaltres, acompanyats de vins, 
pans i amanides.

Per la tarda, a partir de les 16 hores  i aprofitant l’avinentesa de la jornada i de que 
creiem  que  hi  haurà  una  presència  important  dels  associats  de  l’ACREFA,  farem 
l’assemblea  general  anual  dels  socis on,  entre  d’altres  temes,  presentarem  les 
activitats fetes i les que tenim programades d’organitzar.

Us prego confirmeu la vostra assistència a l’email  acrefa@acrefa.com i confio que ens 
puguem veure i parlar en aquest dia tant important pel nostre sector

Gràcies per tot. Una cordial encaixada.

Toni Chueca
President de l’ACREFA
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