El repte de la logística
circular per a empreses
agroalimentàries
Jornada tècnica
Riudellots de la Selva, dijous 6 d’octubre de 2022

Presentació

Programa

L’Escola Agrària i Alimentària de

9.30 h

Benvinguda

l’Empordà us proposa una nova jornada

9.35 h

Bones pràctiques de packaging circular
•
•

tècnica en el sector agroalimentari.
La logística circular és un dels grans
reptes de les empreses

Sra. Mireia Andreu, innovation manager at packaging
specialized in new services, sustainability.

agroalimentàries. Quins són els punts
clau per comprendre els canvis que hem

Tipus de packaging: primari, secundari i terciari
Caràcter innovador de la circularitat: nous materials,
reutilització i ecodisseny

de fer per adaptar-nos?

10.05 h

Projectes de logística agroalimentària per a
foodservice

En aquesta sessió presencial

•

coneixeràs, de la mà del clúster

•
•
Sr. Aleix Iglesias, project officer Clúster FoodService.

packaging i clúster foodservice, les
tendències del mercat i com les
empreses estan trobant solucions i
alternatives. Descobriràs casos

10.35 h

que tens a l'abast.

10.50 h

11.05 h

Cas d’èxit: Inka Palet
•
Solucions d’ecoplastic palet
Sr. Joan Fontoba, gerent d’Inka Palet.

C/ del Bruc, 23 - 25

Inscripcions

Cas d’èxit: Aigües de Sant Aniol
•
Logística inversa
Sr. Ferran Ribalta, director general d’Aigües de Sant Aniol.

Lloc de realització

17457 Riudellots de la Selva

Cas d’èxit: LC Paper
•
Optimització logística a través del packaging
Sr. Pau Vila, gerent de LC Paper.

d'empreses, bones pràctiques i les eines

FoodLab – Centre d’Innovació
Gastronòmica Industrial

Distribució d’alimentació mitjançant línies regulars de
transport de viatgers amb tecnologia satèl·lit de control
de situació de les mercaderies
Transport en fred i control de la seguretat alimentària
Logística inversa

11.20 h

Cafè Networking

11.45 h

Cloenda de la jornada

Organització
A través del formulari: Inscripcions
Per a més informació:
Delegació de Girona d’ACCIÓ
Sra. Joana Giol
A/e: girona.accio@gencat.cat

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
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