Com serà l’alimentació
després de la Covid19?
Jornada tècnica
Dimecres 21 d’octubre de 2020

Presentació
Les petites empreses del sector
agroalimentari han hagut de fer front a
múltiples reptes durant els darrers
anys, per adaptar-se a les noves
normatives de producció i seguretat
alimentària i als nous hàbits de
consum de la ciutadania.
Ara, en un context de pandèmia
mundial, és un bon moment per
analitzar els nous reptes i oportunitats
que presenta la “nova realitat” per a
aquestes empreses, i com posicionarse com a productors saludables
davant uns consumidors cada vegada
més preocupats per la seva salut.

Programa
16.00 h Presentació de la jornada
Sr. Jesús Calderer, President de l’Associació pel Desenvolupament
Rural de la Catalunya Central (ADRCC).
16.15 h Presentació de Food Post Covid
Sr. Juanjo Villalobos, CEO Founder Getting Contacts.
16.25 h El sector alimentari abans de la Covid19
Sr. Pere Castells, Químic. President del Science and Cooking World
Congress.
16.35 h Seguretat alimentària i Covid19
Sra. Sílvia Bañares, Advocada experta en Dret Alimentari.
16.45 h A què ens enfrontem? Oportunitats i reptes del sector
agroalimentari davant una situació de pandèmia
Sr. Pere Castells, Químic. President del Science and Cooking World
Congress.
17.00 h Tendències de futur del sector agroalimentari
Sra Sílvia Bañares, Advocada experta en Dret Alimentari.
Sr. Juanjo Villalobos, CEO Founder Getting Contacts.

Organització
17.15 h Conclusions i torn obert de paraula
Tots els participants
17.30 h Cloenda de la jornada
Sr. Dionís Guiteras, Vicepresident de l’ADRCC, i membre de la
Junta General del Consorci del Moianès.

Aquesta jornada es realitza en línia.

Col·laboració

Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç que trobareu a l’apartat
d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des
d’on podreu seguir-la.

Inscripcions.
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

#PATT2020

Per a més informació podeu contactar amb l’Associació pel
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central: info@catcentral.cat
Fotografia de Juan F. Morillo. Banc d’imatges i sons del Ministeri d’Educació i Formació Professional.
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