
Pujada del Seminari, s/n. 25280 Solsona - Telèfon: 973 48 17 52 – info@productorstofona.cat 

 
 
Benvolgut/da company/a, 
 
La Junta Directiva de l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya convoca la 
Jornada Anual i l'Assemblea General amb caràcter ordinari, en data de 7 de març de 
2020, a la seu  del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (Ctra. de St. 
Llorenç de Morunys a Port del Comte, km 2 25280 Solsona) amb el següent 
programa: 
10:30 h Inscripcions a la Jornada. 

10:45 – 11:15 h Influència del reg i els encoixinats en la competència entre 
Tuber melanosporum i T. aestivum a la parcel·la pilot de 
Maials (Projecte INNOVATRUF*). A càrrec Yasmin Piñuela, 
Universitat de Lleida-CTFC. 

11:15 – 11:30 h Línia de finançament per al desenvolupament del sector 
tofoner a Catalunya. A càrrec de Josep Mundet, Responsable 
de Negoci Agrari a Catalunya Central i Girona d’Agrobank-
Caixabank. 

11:30 – 13:00 h Assemblea de l’Associació de Productors de Tòfona de 
Catalunya i eleccions per a la renovació de la Junta Directiva. 

13:15 – 14:15 h Visita a la Fira del Trumfo i la Tòfona. Copa de vi a càrrec de 
l’Agència de desenvolupament de Solsona i Cardona. 

14:30 h Dinar degustació sobre la tòfona al Restaurant Mare de la Font de 
Solsona, a càrrec de Roger Vilaginés i Laia Coma (Places 
limitades. Preu: 38 €).  

És imprescindible confirmar l’assistència a la jornada i al dinar a: 637053499 / 
francesc.bolano@ctfc.cat). Degut a les places limitades existents al dinar, us 
demanem que els socis interessats en assistir us apunteu el més aviat possible.  
L'ordre del dia de l’assemblea serà el següent: 

1. Aprovació acta sessió anterior. 
2. Informe de la Junta 2019 (Activitats realitzades). 
3. Proposta i aprovació, si s’escau, de la modificació de la seu social de l’associació. 
4. Tancament comptes 2019. 
5. Presentació de candidatures per a la renovació de la Junta Directiva i eleccions. 
6. Pla de treball de 2020. 
7. Pressupost 2020. 
8. Precs i preguntes. 
 
Rebeu una cordial salutació, 

 
Carlos Casanova Obiols 
El president 
Solsona, 21 de febrer de 2020 
 
*	Projecte INNOVATRUF: PECT El bosc, el primer recurs de l’economia verda – Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional de la Unió Europea-Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 
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Mapa de situació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya: 
 

 
 
 
 
https://www.google.com/maps/place/Centre+Tecnològic+Forestal+de+Catalunya/@42.
011161,1.519381,12z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x39a349ee763ee2c8!8m2!3d42.011161
3!4d1.5193805?hl=es-ES 
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