NOTA DE PREMSA

La jornada tècnica del conill de JARC a Vilafant
aplega a un centenar de persones

-

En aquesta edició JARC s’ha centrat en l’exportació i les tècniques per millorar la
rendibilitat de les explotacions cunícoles, destacant que cal cercar estratègies de
comercialització exterior efectives i major recolzament públic per potenciar el
consum de conill a les escoles.

-

Aquest acte bianual està plenament consolidat, comptant amb el recolzament del
sector i d’un gran nombre de col·laboradors.

La Jornada tècnica del conill organitzada per JARC assoleix els objectius plantejats, aplegant ahir a un
centenar de persones a Vilafant (Alt Empordà) en el marc de la mostra gastronòmica del conill i la fira
de l’artesania d’aquesta població.

Sota el títol "Llotja de Bellpuig... Lonja Ibérica... La solució és l’exportació?", la jornada aplegà
productors i experts per tractar amb detall la problemàtica actual de les llotges i analitzar els frens que
actualment hi ha a l’exportació. Aquesta temàtica es tractà en profunditat durant la Taula Rodona,
que aplegà a representants de les diferents fases del procés productiu i de comercialització, la qual
cosa enriquí enormement el debat.

D’altra banda, un equip de veterinaris de la FACC, la Sra. Jordina Casas i el Sr. Ricard Garriga,
acompanyants d’un company de professió, el Sr. Francesc Xavier Mora, van exposar la importància
que té la gestió tècnica en la millora de la rendibilitat de les explotacions i com es poden millorar els
resultats en reproducció amb una correcta preparació del niu.

El Sr. Francesc Boronat, president de JARC, juntament amb el Sr. Antoni Caulas, Cap sectorial de cunicultura
de JARC, varen donaran la benvinguda als assistents, i la

l'Il·lm. Sra. Consol Cantenys, alcaldessa de

Vilafant, va cloure l’acte, donant pas a una visita a la mostra gastronòmica dels conill i a la fita de
l’artesania de Vilafant.
Finalment, assistents, ponents i col·laboradors varen desplaçar-se a l'Hotel Figueres Parc, per assaborir un
dinar on evidentment el conill era l’estrella, mentre intercanviaven coneixements i experiències en un entorn
més relaxat.
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JARC vol agrair especialment el recolzament a totes les empreses col·laboradores, que enguany
tingueren la possibilitat d’augmentar la seva presència amb un estand a la mostra gastronòmica del
conill i la fira de l’artesania, organitzada per l'Ajuntament de Vilafant.

Sens dubte, ha estat una jornada complerta, interessant i agradable, per tant, de ben segur tindrà
continuïtat gràcies a l'interès mostrat pel sector i el recolzament dels diferents col·laboradors.

Per més informació podeu posar-vos en contacte amb:

-

Antoni Caulas (Cap sectorial de cunicultura de JARC): Tel. 661 985 090

Girona, 7 d'abril de 2014
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