Com fer visites guiades a
les explotacions
agroalimentàries
Jornada tècnica
FIGUERES, dilluns 26 de novembre de 2018
Presentació
L'origen dels productes i el procés que
experimenten abans d'arribar a la
taula és, cada vegada, de més interès
pels consumidors. De la mateixa
manera creix el nombre de persones
que gaudeixen amb experiències de
descoberta
del
producte
agroalimentari, tastos, elaboració,
recollida...
Aquesta jornada vol dotar els
productors/es
i
elaboradors/es
agroalimentaris que ofereixen o volen
oferir visites turístiques a les seves
explotacions
i/o
obradors,
dels
coneixements i eines bàsiques per
convertir les visites en experiències de
qualitat i contextualitzades en el
territori de l'Empordà. Així com
realitzar una reflexió del que significa i
pot significar pel seu negoci la
realització de visites guiades.

Programa
9.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Joan Cano, conseller de turisme del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà.
9.35 h Aspectes legals i recomanacions de qualitat. Quins són els
aspectes legals? I quines recomanacions podem incorporar a les
nostres visites que aportin qualitat?
Sra. Núria Alamon, Raiels SCP.
10.00 h El producte turístic relacionat amb la producció agroalimentària.
Principals components. Beneficis de les visites. Procés de creació
d'un producte turístic. Experiències de referència. Comunicació i
comercialització.
Sra. Núria Alamon, Raiels SCP.
11.30 h Pausa
11.45 h Exercici pràctic de la idea de producte turístic
Sra. Núria Alamon, Raiels SCP.
13.00 h Experiència d'un productor convidat
Mas Marcè de Siurana- formatges de pastor.
13.30 h Cloenda de la Jornada
Representant de l'Ajuntament de Figueres.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer
Ronda Sud, 3
Veure mapa
17600 FIGUERES

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s abans del 23 de novembre a través
del formulari en línia, o bé contactant amb el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà o l'Ajuntament de Figueres:
Sra. Eva Teixidor (Tel.: 972 514431 – A/e: eteixidor@altemporda.cat)
Sra. Marta Padilla (Tel. 972 674261 – A/e: mpadilla@figueres.org)
Les places són limitades i s’assignaran per estricte ordre d’inscripció.
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