Models de promoció de
productes locals.
Aplicació al Calçot de Valls
Jornada tècnica
VALLS, dilluns 23 de març de 2015

Presentació
Què fa que un producte sigui escollit
preferentment a un altre de similar?
És suficient un distintiu de qualitat com
una IGP o una DOP per a dirigir la
opció de compra dels consumidors?
Qui hi guanya en el consum preferent
d’un producte de qualitat amb
reconeixement i prestigi? Hi guanya
tan sols el productor, o també tota la
cadena de comercialització?
La qualitat és garantia d’èxit? Com
s’arriba a la popularitat?
Analitzem casos d’èxit, en els què
partint de bons productes s’arriba a
una bona penetració al mercat i amb
un model de negoci en el qual els
beneficis s’expandeixen en múltiples
direccions.

Lloc de realització
Biblioteca Popular de Valls
Passeig dels Caputxins, 18
43800 - VALLS

Programa
16.30 h Presentació
Sr. Anton Ballvé, director dels serveis Territorials del DAAM a Tarragona.
Sr. Joan Carles Solé, regidor d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Valls.
16.45 h Tomata de Penjar d’Alcalà de Xivert
®
Sr. José Herrera, president de l’Associació de Productors de Tomata de Penjar .
17.15 h Poma de Girona, IGP
Sr. Venanci Grau, president del Consell Regulador de la IGP Poma de Girona.
17.45 h Col·loqui: Posar en valor un producte en benefici de tots
Introducció: Sr. Magí Seritjol, director del festival Tàrraco Viva i coordinador de la
campanya de suport a la declaració de Tàrraco Patrimoni Mundial.
Moderador: Sr. Joan Simó, Fundació Miquel Agustí.
19.00 h Cloenda de la Jornada

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través dels Serveis
Territorials del DAAM a Tarragona (Tel. 977 250 450 – A/e: jgilsantos@gencat.cat)
Persona de contacte: Sr. José A. Gil
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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