Model de negoci i noves
oportunitats al voltant de
les PAM i fruits de muntanya
Jornada tècnica
PRULLANS, dimarts 19 de desembre de 2017

Presentació
Cada vegada més, diverses empreses
dedicades a la producció de plantes
aromàtiques i medicinals (PAM) han
iniciat les seves activitats a les zones
de muntanya. Representen una
alternativa
a
les
produccions
tradicionals de les zones rurals i es
caracteritzen per la seva gestió
sostenible i per la utilització de
recursos endògens dels territoris. Són,
doncs,
més
protagonistes
del
desenvolupament rural de les nostres
comarques.
Aquestes
empreses
requereixen
models de gestió i normativa
adequada a les seves produccions.
Tindrem ocasió d’aprofundir en els
factors que poden condicionar la
viabilitat econòmica d’un projecte
empresarial centrat en les PAM:
models de producció, certificació
ecològica i ajuts i eines de gestió de
projectes empresarials.
A la segona part de la jornada es farà
la presentació de tots i cadascun dels
productors i productores participants.
La millor manera de tastar i conèixer
un bon producte.

Organització

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Ramon Moliner. President del Consell Comarcal de la
Cerdanya i vicepresident del Consorci Alt Urgell-Cerdanya.
Il·lm. Sr. Albert Maurell. Alcalde de Prullans.
10.00 h Models de producció de PAM i la seva viabilitat econòmica
Sra. Eva Moré. Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
(CTFC).
10.30 h Certificació ecològica de les PAM: inscripció al CCPAE i ajuts
Sra. Núria Fontanet. Dinamitzadora de Producció Agrària Ecològica
de l’Oficina Comarcal del DARP de Cerdanya.
11.00 h Pausa
11.30 h Models de negoci: el Canvas com a eina
Sr. David Ribes. Empresa Trànsit projectes.
12.00 h Demostració (Show-room): productes del Pirineu amb PAM
Diferents empreses del Pirineu presenten la seva empresa i els seus
productes (tastet/demostració).
14.00 h Fi de la jornada

Lloc de realització
Hotel Muntanya & Spa
c. Puig, 4
25727 - PRULLANS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
https://goo.gl/forms/6dBLSEcdEqjEIjPw2
Per a més informació podeu contactar amb el Consorci GAL Alt UrgellCerdanya (Tel.: 973 353 112 i 972 884 884 i a/e: cauc@cauc.cat)
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