
Reflexions en xarxa,
la fruita seca al Priorat.
Jornada en línia 
Dimarts 15 de juny de 2021
de 19.00h a 20.30h

Jornada de reflexió destinada principalment al sector professional de la 
fruita seca del Priorat, que pretén ser un pas més d’un camí engegat des 
del fòrum agrari del Priorat i la constitució de la taula de treball de la fruita 
seca, per tal d’establir sinèrgies i possibles línies de treball per fer front tant 
a l’abandonament de terres productives com als difícils reptes i a la situació 
del sector a la comarca del Priorat. 

Organitza:
Consell Comarcal del Priorat,
equip tècnic del Banc de terres del Priorat.

INSCRIPCIONS:
Banc de Terres del Priorat:
bancdeterres@priorat.cat  - 977 830 119 



Es recomana a les persones inscrites que consultin, prè-
viament a la jornada, els següents documents per fer 
més àgil la jornada i generar un debat més ric entre els 
assistents:

Consulta del Document d’Anàlisi de la situació de la 
fruita seca al Priorat.  
Editat per la consultoria Estratègic a partir del material 
de recerca i anàlisi de la producció de fruita seca al Prio-
rat treballat des del fòrum agrari del Priorat.

Visionat del vídeo “Experiències, el món de la fruita 
seca”. 
Creat per la consultoria Estratègic, en el qual es mostren 
experiències vitals i projectes de pagesos i pageses que 
han trobat en el cultiu de la fruita seca una oportunitat 
de futur. 

Podeu accedir a aquests continguts a través del següent 
enllaç: www.pectpriorat.cat/noticies/jornada-en-linia-
reflexions-en-xarxa-la-fruita-seca-al-priorat

19:00 h. Presentació de la Jornada a Càrrec del Sr. Ferran Mestres, 
Conseller de medi ambient i Cap de l’àrea de paisatge del Consell 
Comarcal del Priorat.

19:05 h. Resum dels documents i experiències prèvies a la jornada a 
càrrec del Sr. Jaume Bages, consultor a Estratègic. 

19:15 h. Reflexions del territori. Pagesos i professionals del sector de 
la fruita seca del Priorat: Sr. Jordi Perelló pagès especialitzat en pro-
ducció d’avellana i ametlla en ecològic, Sr. Josep Maria Trilles comer-
cialitzador de fruita seca en fase inicial i el Sr. Jordi Castellví ex-presi-
dent del Celler Masroig.

19:30 h. Debat obert amb tots els participants i recull de propostes 
de línies de treball, moderat pel Banc de terres del Priorat.

20:30 h. Cloenda i conclusions a càrrec del Sr. Ferran Piñol, Conse-
ller del Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) del 
Consell Comarcal del Priorat.
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