64a Fira Agrària de Sant Miquel

Iniciatives per superar la
crisi de preus en fruita
dolça
Jornada tècnica
LLEIDA, dissabte 29 de setembre de 2018

Presentació
Enguany, la producció de fruita ha
baixat prop del 20% respecte de l’any
passat, a causa de les pedregades,
les pluges abundants i altres factors
climàtics. Això, només ha comportat
una mínima recuperació dels preus en
origen respecte als de l’any passat,
que va tornar a ser desastrós.
La recuperació d’enguany ha estat
molt minsa respecte a la d’altres
països europeus. Els companys i
companyes francesos, ja fa anys que
tenen uns preus en origen que ja
voldríem nosaltres.
Què fan ells? Quines estratègies
podem demanar a les nostres
empreses per afrontar les constants
crisis de preus que patim? Podem fer
quelcom com a sector? De què ens
pot servir a la pagesia de la fruita
disposar d’uns preus setmanals
transparents? Els entenem? Com els
podem utilitzar?

Organització

Programa
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Francesc Pena, responsable nacional de la fruita dolça d’Unió de
Pagesos de Catalunya.
10.15 h Observatori agroalimentari de preus de referència en fruita de
pinyol
Sr. Joan Barniol, cap del Gabinet Tècnic del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.
11.00 h La visió francesa del sector i la iniciativa “Vergers écoresponsables”
Sr. Gérard Majoral, Fédération Nationale des Producteurs de Fruits.
11.45 h Propostes de futur per la Producció Integrada a Catalunya
Sr. Joan Bonany, IRTA Mas Badia.
Sr. Antoni Escarp, president del Consell Català de la Producció
Integrada.
12.15 h Torn obert de paraula i cloenda de la jornada
Modera i clou: Sr. Josep Cabré, responsable estatal de la fruita dolça
d’Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.

Lloc de realització
Saló Segrià. Palau de Vidre
Recinte Fira de Lleida - Camps Elisis
Av. President Josep Tarradellas, s/n
25001 - LLEIDA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
Josep Anton Pascual (Tel.: 647427224 - A/e: japasmas@uniopagesos.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
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