Comercialització de formatges
artesans a Catalunya
Jornada tècnica
BERGA, dissabte 25 de febrer de 2017
Presentació
Un dels grans problemes de l’activitat
formatgera artesanal a casa nostra,
com segurament a d’altres sectors
alimentaris, és la seva comercialització.
Després de més de 8 anys de crisi en
general que ha colpejat durament el
sector agrari i ramader i molt
especialment el lleter i formatger, va
sent hora de plantejar idees i projectes
de futur.
Aquesta jornada presenta cinc realitats de comercialització formatgera
amb totes les seves febleses i
problemes.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Enric Canut. Membre de la Junta Directiva de l’ACREFA.
10.10 h Les modalitats de comercialització dels formatges “fermières” a
França
Una radiografia dels gran números que afecten a l’activitat dels formatges
fermières a França i cap a on va el seu futur

Sra. Yolande Moulem. Coordinadora de FACEnetwork, xarxa europea
dels formatgers artesans i de granja.
11.00 h Meloussa – Sa Cooperativa
Una cooperativa agrícola i ramadera de serveis i de distribució a Menorca
amb 70 explotacions agrupades, de les quals una vintena fan formatge de
pagès amb DOP Mahón-Menorca

Sra. Antònia Bosch, Gerent de Meloussa i Sr. Bartomeu Mercadal,
Director Comercial.
11.30 h Pausa
12.00 h Consorcio de Quesos Tradicionales de España (ponència en
castellà)
Un proyecto consolidado de comercialización agrupada de quesos
españoles con 25 años de historia a través de la figura de un “consorcio”

Sr. Juan Antonio Gallardo. President del CQTE.
12.45 h La distribució dels formatges artesans catalans. Oportunitats,
dificultats i limitants
Dues visions realistes i crítiques d’una activitat comercial a casa nostra

Sra. Amagoia Anda. Gerent d’Ardai.
Sr. Francesc Portet. Gerent de Caseus Afinadors.
13.30 h Taula rodona final (amb tots els participants)
14.15 h Cloenda de la jornada
Sr. Ramon Lluís Lletjós. Director dels Serveis Territorials del DARP a la
Catalunya Central.

Organització

Lloc de realització
Pavelló de Suècia
Carrer de la Sardana, 24
08600 BERGA (Barcelona)

Inscripcions
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Associació
Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatges Artesans (ACREFA):
Tel.: 661 750 558 - A/e: acrefa@acrefa.com
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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