Firagost

Noves experiències
cooperatives en el sector
agroalimentari
Jornada tècnica
VALLS, dimarts 31 de juliol de 2018

Presentació
En els darrers anys s'estan constituint
cooperatives de diferents tipologies
que
difereixen
del
model
de
cooperativa agrària clàssic degut als
nous reptes del sector agroalimentari i
al relleu generacional. Algunes
d'aquestes cooperatives uneixen el
sector de la producció i la distribució i
tenen per objectiu la divulgació dels
valors de la pagesia i la promoció del
producte local i de proximitat.
L'objectiu de la jornada és, per una
banda,
donar
a conèixer
les
potencialitats
de
la
fórmula
cooperativa
per
a
la
creació
d'empreses
en
el
sector
agroalimentari, i de l'altra, posar en
valor la diversitat d'experiències
cooperatives que s'estan constituint en
els darrers anys en aquest sector.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
17.00 h Presentació de la jornada
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a
Tarragona.
17.05 h Introducció a la fórmula cooperativa
Sra. Anaïs Sastre, membre de l’Aresta SCCL i tècnica de Coopcamp,
l’Ateneu Cooperatiu del camp de Tarragona.
17.30 h Taula rodona; Casos de projectes cooperatius en el sector
agroalimentari
 Sr. Salomó Torres, soci fundador de la cooperativa agrària
HORTEC (Catalunya).
 Sra. Alba Rojas, sòcia fundadora de la cooperativa de treball
i consum Frescoop SCCL i de Mengem Bages SCCL
(Bages).
 Sr. Joan Cartanyà, soci fundador de la cooperativa de
serveis Fet a la Conca SCCL (Conca de Barberà).
19.00 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Cambra de Comerç de Valls
C/ Jacint Verdaguer, 1
43800 VALLS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través dels Serveis Territorials
del DARP a Tarragona:
(Tel.: 977 250 450 – A/e: ibolos@gencat.cat)
Persones de contacte: Sr. José Antonio Gil o Sra. Maribel Bolós.
Places limitades a l’aforament de la sala
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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