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Benvolgut/da company/a, 
 
La Junta Directiva de l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya convoca 
l'Assemblea General amb caràcter ordinari, en data de 9 de març de 2018, a la seu  del 
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (Crta. de St. Llorenç de Morunys 
a Port del Comte, km 2 25280 Solsona) amb el següent programa: 
 

10:15 h Inscripcions a la Jornada. 

10:30 – 11:00 h L’assegurança forestal en plantacions de tòfona a Catalunya. 
A càrrec Ferran Bonet, Director-Administrador de BLAT 
(Corredoria d’Assegurances i Reassegurances, SL). 

11:00 – 11:30 h Control de l'escarabat de la tòfona (Leidoes cinnamomeus) 
mitjançant la captura massiva. A càrrec de Jaume Roig, 
Director tècnic i comercial de PROBODELT SL. 

11:30 – 12:00 h Pla Estratègic per al Desenvolupament del Sector Tofoner a 
Catalunya (A definir el ponent). 

12:15 – 13:30 h Assemblea de l’Associació de Productors de Tòfona de 
Catalunya 

13:45 – 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. 

14:35 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 2018 (Activitats realitzades). 
3. Pla de treball de 2019. 
4. Proposta i aprovació, si s’escau, de les quotes de l’anualitat 2019. 
5. Tancament comptes 2018 i pressupost 2019.  
6. Precs i preguntes. 
 
Rebeu una cordial salutació, 

 
Carlos Casanova Obiols 
El president 
Solsona, 22 de febrer de 2019 
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Mapa de situació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya: 
 

 
 


