
Programa formatiu

Novembre 2022 - Febrer 2023



Càpsules formatives  
en format online



Càpsules formatives  
en format online

Marqueting agroalimentari.  
Eines per vendre el teu producte Inscripcions

Formació adreçada a agricultors i  petits elaboradors. S’hi tractaran els fonaments 
que permeten fer un bon màrqueting del producte agroalimentari  i  es farà una 
pinzellada d’accions concretes a fer per a millorar la venda dels productes de 
proximitat

forms.gle/XkrByenEhQLqyKaTA

Formadora: Gemma Capell Dalmau- RedPeppers

Dia: 07.11.2022

Hora: 18 h

novembre 07.11.2022

https://forms.gle/XkrByenEhQLqyKaTA


Càpsules formatives  
en format online

Etiquetatge per a elaboradors alimentaris Inscripcions

Formació teòrica per a empreses alimentàries, elaboradors i persones 
emprenedores que vulguin adquirir i consolidar els coneixements del reglament 
1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor:etiqueta, 
responsabilitat i informació alimentària obligatòria.

Formador: SAIA, consultoria en seguretat alimentària

Dia: 12.12.2022

Hora: 18 h

desembre 12.12.2022

forms.gle/XkrByenEhQLqyKaTA

https://forms.gle/XkrByenEhQLqyKaTA


Càpsules formatives  
en format online

Embalatges sostenibles per a productes alimentaris Inscripcions

Formació sobre com dissenyar un emabalatge més sostenible. Destinada a petites 
empreses elaboradores o persones emprenedores del sector agroalimentari que 
vulguin conèixer quins són els aspectes claus alhora d’escollir un embalatge per tal 
de tenir el menor impacte ambiental possible. 

Formadora: Núria Vila, Disseny

Dia: 09.01.2023

Hora: 18 h

gener 09.01.2023

forms.gle/XkrByenEhQLqyKaTA

https://forms.gle/XkrByenEhQLqyKaTA


Càpsules formatives  
en format online

Normativa, control i certificació  
en producció ecològica. Què cal saber? Inscripcions

En aquesta formació es tractaran els  conceptes bàsics per a la producció 
ecològica. En quina normativa es basa, com es certifica i quin seguiment se’n fa. 
Formació destinada a petits productors/es i elaboradors/es  agroalimentaris amb 
ganes d’explorar l’ecològic com un model a seguir pels seus projectes. Al final de la 
sessió es presentarà un cas d’èxit o d’inspiració en ecològic.

Formadora: Ioana Darloman, tècnica d’inspecció del CCPAE

Dia: 06.02.2023

Hora: 18 h

febrer 06.02.2023

forms.gle/XkrByenEhQLqyKaTA

https://forms.gle/XkrByenEhQLqyKaTA


Formacions 
pròpies en format 
presencial



Formacions pròpies  
en format presencial

Curs d’elaboració de pastes filades Curs d’elaboració de formatges blaus*

Presentació de la Jornada de Pastes Filades

Elaboració de formatges de pasta filada 
(part I): Acidificació de la llet 

Teoria d’elaboració de la pasta filada

Tipologies de pastes filades amb tast

Elaboració de formatges de pasta filada 
(part II). Fermentació natural.

Cloenda de la jornada

09.00 h 

09.15h 

11.15 h 

11.45 h 

13.00 h 

14.00 h 

* El curs inclou un seguiment mitjançant vídeos de la maduració i els 
tractaments durant aquesta fase. 

Presentació de la Jornada de Formatges 
blaus

Elaboració de formatges blaus tipus dolç

Teoria d’elaboració dels Formatges blaus

Seguiment de l’elaboració de formatge blau 
dolç

Finalització de la teoria de la tecnologia 
d’elaboració de formatges blaus i tast de 
blaus

Cloenda de la jornada

09.00 h 

09.15h 

09.30 h 

10.30 h 

13.00 h 

14.00 h 

Ubicació: Obrador el Quall
Alpens, Consorci del Lluçanès
goo.gl/maps/zLFZVmMxfnfg1a4L6

Inscripcions:  
forms.gle/t7zzPurokKNFqKwW7

Dia: 28.11.2022

Hora: De 9 a 14 h

Preu: 25 €

Formadora: Paula Fonollà (Formatgeria Xauxa)

Dia: 21.11.2022

Hora: De 9 a 14 h

Preu: 25 €

Formador: Salvador Maura (Formatgeria Mas d’Eroles)

https://www.google.es/maps/place/El+Quall,+formatgeria+col%C2%B7lectiva+i+obrador+comunitari+del+Llu%C3%A7an%C3%A8s/@42.1205565,2.1011365,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a517626b47158f:0xbfd833344df29216!8m2!3d42.1205565!4d2.1011365?hl=ca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRinDac9FNh6cP-z8DpNwKGeZsT940IvIu0T_daX1zAsluHw/viewform


Formacions pròpies  
en format presencial

Pràctiques de tall de productes 
carnis amb serra

Especejament vedella  
(part posterior)

Especejament xai, cabrit i 
pollastre + productes elaborats

Especejament vedella  
(part anterior)

Pràctiques de desfet de carn d’oví, cabrum i boví amb 
serra.

Especejament vedella (part posterior) 

Especejament xai, cabrit i pollastre + elaborats 
(hamburgueses, etc.)

Especejament vedella (part anterior). 

Formador: Carnisseria Ribalta/Agusti Quintana 
(IRTA)

Dia: 06.10.2022

Hora: De 15 a 18h

Formador: Carnisseria Ribalta/Agusti Quintana 
(IRTA)

Dia: 27.10.2022

Hora: De 14:45 a 17:45 h

Formador: Carnisseria Ribalta/Agusti Quintana 
(IRTA)

Dia: 02.11.2022

Hora: De 14:45 a 17:45 h

Formador: Carnisseria Ribalta/Agusti Quintana 
(IRTA)

Dia: 20.10.2022

Hora: De 14:45 a 17:45 h

Ubicació: Obrador el Tall 
Marganell, Parc Rural de Montserrat
goo.gl/maps/Cp3jtmdGuhdEzFsD7

Inscripcions:  
forms.gle/LG1SNCLpB24u2QF7

https://www.google.com/maps/place/41%C2%B038'29.6%22N+1%C2%B047'31.2%22E/@41.64155,1.7914608,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x71b6450d1abe579f!7e2!8m2!3d41.6415501!4d1.7920082?shorturl=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchl0kkUObO6WXvBfAFz2cS-1Qj4HdoNmhrWacvtXPWsDYp1w/viewform


Formacions pròpies  
en format presencial

Obrador en Construcció

Passos per obtenir un registre 
sanitari

Legislació per operar en un 
obrador de làctics

Legislació per operar en un 
obrador de vegetals

Aprendrem quins requisits i procediments són 
necessaris per obtenir un registre sanitari.

Ens ensenyaran tota la normativa que ens marca la 
llei i quins requisits hem de tenir per operar dins un 
obrador de làctics. 

Ens ensenyaran tota la normativa que ens marca la 
llei i quins requisits hem de tenir per operar dins un 
obrador de vegetals. 

Dia: 20.01.2023

Hora: De 10:30 a 12:30 h

Dia: 27.01.2023

Hora: De 10:30 a 12:30 h

Dia: 04.02.2023

Hora: De 10:30 a 12:30 h

Inscripcions:  
https://bit.ly/3eHEaBI

Ubicació: Obrador en construcció
Jorba, Parc Agrari de la Conca d’Òdena
(Pendent de confirmar)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOra77PHxMKp0mXux-dRRlG9TILIJk7aDlNhy_6XSurkfiNQ/viewform


Formen Part de la Xarxa d’Obradors compartits: 


