ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS D’OLI DEL PALLARS

Benvolgudes i benvolguts,
Des de l’associació de productors d’oli del Pallars us convidem a participar en el
primer sopar col·loqui que celebrarem, tots just en acabar la Assemblea General,
el divendres 8 d’abril a les 21:30 hores a l’hotel Segle XX de Tremp.
Des de l’associació de productors d’oli estem col·laborant i promovent tot tipus
d’iniciatives vinculades amb el sector agroalimentari, impulsant la seva
professionalització mitjançant la formació, la innovació i el coneixement de
pràctiques exitoses, la recerca d’ajuts pel sector, la cooperació amb les
administracions per potenciar i impulsar el sector oleícola , etc.
Seria del nostre grat que aquest sopar col·loqui que hem endegat es consolides
com a referent anual, capaç d’ ajuntar als associats, entitats, administracions i
persones vinculades al sector oleícola de les comarques del Pirineu.
Per aquest esdeveniment hem tingut la sort de poder comptar, com a ponent, amb
el senyor Eduard Pons, director general del Grup Pons, empresa referent dins del
sector agroalimentari: El senyor Eduard Pons, ens farà partícip de la seva visió
del sector amb la xerrada col·loqui:

EL FUTUR DE L’OLI AL PALLARS
Des de l’any 1945, la família Pons desenvolupa el cultiu de l’oliva. En el seus inicis exportava oli a
granel, principalment a Itàlia, a l’any 1996 decideixen afegir valor al producte mitjançant l’envasat
en origen, en aquesta nova fase els seus primers destins van esser Estats Units, Austràlia i Regne
Unit.
Gràcies a la seva política de qualitat, Grup Pons ha aconseguit una extensa xarxa de distribució
internacional, mitjançant importadors, representants, i delegacions com és el cas de la filial que
actualment hi ha a Estats Units (Casa Pons USA).

Per poder assistir a l’esdeveniment necessitem que abans del dia 6 d’abril
realitzeu la reserva , indicant el número de persones interessades en assistir-hi. La
reserva la podeu realitzar mitjançant un e-mail a olipallars@gmail.com indicant el
nom i el número de persones o trucant al mòbil 6799678 72 preguntant pel
senyor Jaume Badia o al 636521948 preguntant pel senyor Oriol Sullà.
Salutacions ben cordials.

Oriol Sulla
President en funcions

PD. El sopar es farà efectiu en el restaurant, preu per comensal 22€
Centre Cívic Tarraquet

C/ Alcalde Josep Rossell, 8-10

25620 Tremp

