
Diàlegs de la Reserva de Biosfera

Tertúlia-berenar sobre la promoció de la gastronomia i el producte
pesquer local de Menorca

Ubicació : Salines de la Concepció, Fornells

Data: 3 de desembre de 2016.

Horari de 10 a 14h.

Tema
APROFITAMENT  D'ESPÈCIES  PESQUERES  DE  BAIX  INTERÈS  COMERCIAL,   VALOR  AFEGIT  I
COMERCIALITZACIÓ DEL PRODUCTE.

Objectiu
En aquesta  tertúlia  es  tractarà  de posar  de  manifest  la  importància  d'un  optimo aprofitament  dels
productes pesquers locals com a pilars de la sostenibilitat econòmica i social de l'activitat, i al mateix
temps posar en valor des del punt de vista gastronòmic i atractiu turístic una sèrie d'espècies marines
que  actualment  no  s'aprofiten  en  tot  el  seu  potencial.  
Serà  doncs  un fòrum on parlarem de la  comercialització  dels  productes  pesquers  i  les  tendències  i
projectes que es estan duent a terme en altres regions i paises com experiències interessants des del
punt de vista del valor afegit i la comercialització pesquera.
 
Destinataris
Aquesta tertúlia està destinada a tots els actors implicats en la pesca, la comercialització dels productes,
la  gastronomia i  la  restauració  lligada al  producte  pesquer,  i  a  tots  aquells  agents  interessats  en la
matèria. 

Participants ponència (30 min. aproximadament):
José Carlos Macías, Consultor pesquer amb més de 15 anys d'experiència en assumptes de producte
pesques,  aqüicultura i comercialització.
«La comercialització com a peça clau en la sostenibilitat del sector pesquer: estratègies i tendències». 
En aquesta conferència s'exposarà la importància de la comercialització dels productes pesquers locals
com a eix principal i pilar bàsic de la viabilitat i sostenibilitat del sector, i tot això en el context de la PPC,
la OCM i el FEMP. Per a això es mostraran diferents estratègies actuals i tendències més destacades a
nivell  espanyol  i  europeu.  Alguns  temes  com  la  generació  de  valor  afegit,  les  marques,  les
OPP(organitzacions de productors pesquers), etc, etc. 
Participants taula rodona:
Richard Tejada Watts Restaurador especialista en peix de l’illa «Can Bernat des Grau» 10 min.
Pep Pelfort metge de formació és el Director del Centre d'Estudis Gastronòmics de Menorca 10 min. 
Un representant del sector 10 min.



Antecedents  

En la nova Política Pesquera Comunitària, la importància de la comercialització dels productes pesquers
és un dels pilars bàsics per a la seva viabilitat i la seva sostenibilitat. 

El desenvolupament de les zones costaneres vinculades a la pesca és l'objectiu de l'actual programa del
nou Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) que la Comissió Europea va aprovar per al període 2014-
2020, el FEMP entre d’altres contempla la prioritat nombre 5.

Prioritat 5: Fomentar la comercialització i la transformació. 

Objectius específics.

a)  La  millora  de  l'organització  de  mercats  dels  productes  de  la  pesca  i  l'aqüicultura.

b)  Incentivar  les  inversions  en  els  sectors  de  la  transformació  i  la  comercialització.

Entenen que part dels Fons Europeus que s’invertiran en aquest sector serà en la línia de promoció i
comercialització i que des del Departament de Projecció Econòmica entenem que és un sector estratègic
per al desenvolupament econòmic de l’economia local de l’illa, apostem per dirigir els nostres esforços
en crear un espai de debat i consens per determinar les línies estratègiques de promoció i foment del
producte pesquer local i millorar la seva comercialització. És molt necessari un espai de reflexió sobre el
futur  immediat  i  a  mig  termini  de  la  viabilitat  i  potencialitats  del  sector  per  poder  desenvolupar
l’estratègia necessària on s’invertiran aquests Fons Europeus.

L’objectiu  d'aquesta  jornada  és  emmarcar  una  estratègia  global  per  tal  de  revaloritzar  les  espècies
capturades amb poc valor comercial, parlar sobre arts artesanal i sobre les necessitats actuals dels sector
per tal de trobar possibles solucions implementables dins aquest període.

Un dels punt clau és la  posada en valor de totes aquelles captures amb prou volum i  de poc valor
comercial per tal de crear una oferta en el mercat i que el consumidor les conegui i prengui l’habit de
consumir-les i també introduir-les en els circuits gastronòmics i de restauració.

Programa 

10.00h  Arribada i recepció d’assistents

10.15h Presentació de la jornada per part del Conseller de Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i
Esports, Miquel Company

10.30h Ponència d’en José Carlos Macías

11.00h Descans / visita salines

11.30h Taula rodona

12.00h Tertúlia-tastet de peix

13.00h Recull de conclusions i cloenda de la tertúlia

13.30h Cloenda jornada
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