Futures marques de qualitat
(DOP, IGP, ETG) en el sector
formatger català
Jornada tècnica
BERGA, dissabte 17 de febrer de 2018

Presentació
Les Marques de Qualitat Alimentària
(DOP, IGP, ETG) són les eines legals i
jurídiques més potents per a protegir
el patrimoni alimentari d’un país, amb
un
reconeixement
i
defensa
internacionals i amb la salvaguarda
pels consumidors que, a través dels
controls oficials d’aquestes marques,
tenen accés a uns aliments de
màxima qualitat, amb la màxima
informació i seguretat alimentàries, i
arrelats als seus orígens i costums
ancestrals.
En el sector formatger català només
existeix una DOP pel formatge AltUrgell i Cerdanya. És que no hi ha
d’altres MQA possibles entre els
formatges catalans? Aquesta jornada
vol ser una presentació i reflexió dels
passos fets i una anàlisi de la situació
actual envers d’altres formatges
catalans.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Joan Gòdia, subdirector general d’Indústries i Qualitat
Agroalimentàries del DARP.
10.15 h Estratègies de valorització dels formatges a Catalunya:
definicions, descripció i diferències entre les DOP, IGP i ETG
Sra. Montserrat Domènech, cap del Servei de Promoció de la
Qualitat Agroalimentària del DARP.
11.00 h La futura IGP del Mató de Catalunya
Sra. Gemma Garcia Clotet, secretària d’ACEM.
Sra. Roser Romero del Castillo, professora d’Indústries Làcties de la
UPC.
11.45 h Pausa
12.15 h La futura IGP del Formatge Garrotxa
Sra. Natàlia Nicolau, cofundadora de Blocdeformatges.
Sr. Josep Martí, Formatgeria Sant Gil d’Albió.
13.00 h La futura IGP del Formatge Serrat
Sr. Enric Canut, Tros de Sort.
Sr. Julio Manero, Formatges Serra del Tormo.
14.00 h Fi de la jornada

Organització

Lloc de realització
Pavelló de Suècia
Carrer de la Sardana, 24
08600 - BERGA (Barcelona)

Inscripcions
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través d’Acrefa:
A/e: acrefa@acrefa.com - Tel.: 661 750 558
Persona de contacte: Laia Pont
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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