
JORNADA 
PRODUCTES LOCALS 1 
VENDA DE PROXIMITAT, 
VALOR DE TERRITORI 
A LA RIBERA D•EBRE 
Dimecres 7 de novembre de 2018 

Sala de Plens del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre 
MÓRA D'EBRE 

Presentació deis resultats de la Diagnosi de circuits curts 
de comercialització deis productes agroalimentaris de la 
Ribera d'Ebre. Amb la participació de dues iniciatives 
d'altres territoris: 

AL TEU GUST, ALINENTS DEL PALLARS. 
AJUNTAMENT DE TREMP. 

PRODUCTES D'AQUÍ. 
AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE SOLSONA -
CARDONA. 

La jornada és gratu"ita, pero cal inscriure's al formulari d'inscripció 
http://ves.cat/enth 

Per més informació: 9n 401 851 o 
http://www.riberadebreviva.org/formacio-i-seminaris-2/ 

•*• Consell Comarca l 
• Ribera d'Ebre .. 
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de Catalunya 
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Aquesta acció esta subvencionada pel Servei Públic d'Ocupoció de Cotolunyo en e1 more deis Programes de suport a1 desenvolupament local 



•JORNADA 

L'any 2018 s'ha realitzat la Diagnosi de circuits 
curts de comercialització deis productes 
agroalimentaris de la Ribera d'Ebre. En aquesta 
jornada explicarem els resultats d'aquest treball i 
les línies d'actuació que s'han identificat com a 
prioritaries per impulsar els canals de venda de 
proximitat i el producte local. 

A més, hem convidat a dues iniciatives d'altres 
territoris perque ens expliquin, a partir de la seva 
experiencia, quines estrategies i accions poden 
ser més efectives per posar en valor les 
produccions locals i les persones que hi ha al 
darrere. 

AL TEU GUST, ALIMENTS DEL PALLARS. 
AJUNTAMENT DE TREMP. 
Fa 10 anys que I' Ajuntament de Tremp, fruit d'un 
procés participatiu amb la ciutadania, va apostar 
per potenciar els productes agroalimentaris del 
Pallars Jussa i afavorir la feina deis productors i 
elaboradors del territori. Durant aquests anys 
s'han realitzat un conjunt d'accions de promoció, 
sensibilització, innovac10, acompanyament, 
formació ... que han contribu"it a teixir una xarxa 
que ha enfortit el sector i l'ha consolidat com un 
deis motors economics de la comarca. 

PRODUCTES D'AQUÍ AGENCIA DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL SOLSONA -
CARDONA. 
Les entitats públiques i privades de Solsona i 
Cardona van veure la necessitat de treballar 
conjuntament per dinamitzar un territori que 
sobrepassava les fronteres administratives. El 
sector agroalimentari hi ha jugat des del 
comenc;:ament un paper molt destacat, pero ha 
estat sobretot la capacitat de crear complicitats 
i maneres de treballar a partir de la cooperació les 
que singularitzen el projecte "Productes d'aquí" i 
la resta de projectes que s'impulsen des de 
!'Agencia. 

• PROGRAMA 

09.45h 
Recepció. 

10.00h 
Presentació de la jornada. 
Sra.Gemma Carim, Presidenta 
del Consell Comarcal de la 
Ribera d'Ebre. 

10.lSh 
Resultats de l'Estudi sobre 
circuits curts de 
comercialització de producte 
local de la Ribera d'Ebre. 
Eva Tarragona de !'empresa 
mOntanyanes i Monica Sabaté, 
tecnica del Projecte Ribera d'Ebre 
Viva. 

10.SOh 
Al teu gust, Aliments del Pallars. 

Dolors Etxalar, tecnica de 
l'Ajuntament de Tremp i Josep 
Palau, President de l'Associació 
APAT. 

11.45h 
Pausa-cafe amb degustació de 
producte local de la Ribera d'Ebre. 

12.lSh 
Productes d'aquí. 
Caries Pujol, tecnic de l'Agencia 
de Desenvolupament Local de 
Solsona-Cardona i Jordi Corbera, 
Riuverd Empresa d'lnserció SCCL. 

13.00h 
Debat obert als participants. 
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