Jornada conjunta GO
convocatòria 2019.
Hortivalor, Clascuit i Xerigot
Jornada tècnica en línia
Dilluns 17 de maig de 2021

Presentació
Els Grups Operatius (GO) són
agrupacions
d’empreses
amb
l’objectiu comú de resoldre un
problema específic sectorial i/o
territorial o aprofitar una oportunitat
concreta. Els projectes realitzats dins
d’un Grup Operatiu han de ser
innovadors i tenir com a àmbit
territorial d’aplicació el territori de
Catalunya.
En aquesta jornada es farà la
presentació de 3 Grups Operatius que
estan en curs actualment: “Valorització
d’excedents
hortícoles
amb
la
producció de sucs i cremes amb alt
valor funcional”, “Classificació de la
qualitat tecnològica del pernil fresc per
millorar l’elaboració i la qualitat del
pernil cuit” i “Xerigot, de residu a
complement alimentari”.
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Programa
9.00 h Presentació de la jornada
9.05 h Valorització d’excedents hortícoles amb la producció de sucs i
cremes amb alt valor funcional
Sr. Albert Ribas Agustí, Programa de Funcionalitat i Seguretat
alimentàries de l’IRTA.
9.25 h Classificació de la qualitat tecnològica del pernil fresc per millorar
l’elaboració i la qualitat del pernil cuit
Sr. Xavier Serra Dalmau, Programa de Qualitat i Tecnologia
alimentària de l’IRTA.
9.45 h Xerigot, de residu a complement alimentari
Sra. Brigitte Martínez Trias, Programa de Qualitat i Tecnologia
alimentària de l’IRTA.
10.05 h Taula Rodona (Torn de preguntes)
10.20 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia.
Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través del següent enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA
Per a més informació podeu contactar amb l’IRTA:
Sr. Javier Tobal (A/e: javier.tobal@irta.cat)
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