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SEMINARI
CERTIFICACIÓ ECOLÒGICA:
Una tendencia a l’alça
Barcelona 22 de juny de 2016 (tarda)
És incontestable que ha calat en la societat i en
el consumidor, en particular, la demanda de
productes “ecològic”, “orgànic” o “biològic”
sota una paraula que aglutina aquest conjunt de
conceptes:
PRODUCTES ECOLÒGICS
El ferm creixement del sector dels aliments
ecològics en tot el món, on el consumidor està
disposat a primar l’origen del producte per sobre
del preu, ha obert una gran oportunitat a la
Indústria Alimentària per una profunda
innovació tècnica, estructural i de mercat.
Processos diferents, tècniques de conservació,
ingredients no convencionals, etc., plantegen a
les empreses elaboradores nous reptes
d’organització i procediments.
L’objectiu d’aquest Seminari és facilitar a la
Indústria Alimentària una visió dels conceptes,
necessitats i canvis industrials i empresarials a
implantar, per iniciar o incorporar l’elaboració de
productes alimentaris ecològics.
Què és la Certificació Ecològica, Què demana la
distribució detallista de productes ecològics,
Oportunitats i experiències per a una gran
indústria i per una pyme, són els temes que els
experts exposaran i debatran a les seves
respectives intervencions.

Assistència Gratuïta

PROGRAMA
16:00 – Conceptos sobre la calificación
ecológica y requisitos para su certificación, en
particular para la Industria Alimentaria
Sra. Núria Vallès, Directora del Consell Català de
la Producció Agrària Ecològica (CCPA)
16:30 – Perspectivas y retos en la incorporación
de elaborados ecológicos en una gran industria
alimentaria
Sra. Lara Martínez, Responsable de Màrqueting
de Danone Las 2 Vacas
17:00 – Filosofía y necesidades de la
distribución detallista ecológica con respecto a
la industria elaboradora
Sra. Eva Villamayor, Directora de Màrqueting de
Veritas
17:20 – Oportunidades de los productos
ecológicos para una Pyme alimentaria y
experiencias en su implantación
Sr. Frank Margenat, Propietari, Gerent de la
Bodega Oller del Mas

Imprescindible inscriure’s prèviament.

17:40-18:00 – Preguntes i Cloenda

Informació i inscripcions:
AIQS

18:00 - Cata de vinos ecológicos por gentileza
de Oller del Mas
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