63a Fira Agrària de Sant Miquel

Investigacions per millorar
la qualitat de l’oli d’oliva
Jornada tècnica
LLEIDA, dijous 28 de setembre de 2017

Presentació
La qualitat és el punt clau per
aconseguir un elevat valor i preu en la
comercialització dels olis d’oliva
verges.
Aquesta
qualitat
ve
influenciada per diversos factors de
camp i de processat, els quals es
poden
modular
basant-se
en
coneixements
derivats
de
la
investigació científica i tecnològica.
A més, un element diferenciador de la
qualitat d’aquests olis (respecte a
altres greixos) és el seu alt valor
nutritiu i saludable, el qual s’ha
demostrat a partir de diversos estudis
que s’han portat a terme.
La jornada va dirigida a productors,
elaboradors i professionals del sector
dels olis d’oliva verges, interessats en
conèixer
alguns
dels
resultats
obtinguts en recents investigacions
sobre les possibilitats de millora de la
qualitat dels olis d’oliva verges.

Organització

Programa
11.00 h Inauguració de la jornada
Dr. Narciso Pastor, director de l’ETSEA, Universitat de Lleida.
Sr. Joan Gòdia, subdirector general d’Indústries i Qualitat
Agroalimentàries del DARP.
Presenta i modera la jornada
Dr. Jordi Graell, sots-director de l’ETSEA, Universitat de Lleida.
11.15 h Reg, fertilització i qualitat de l’oli
Dr. Miquel Pascual, professor titular de Fructicultura, Universitat de
Lleida.
Sr. Amadeu Arbonés, tècnic de l’IRTA.
11.45 h Millores en processos d’elaboració d’olis de qualitat
Dra. Mª Paz Romero, catedràtica de Tecnologia d’aliments i
directora científica del Servei SCT-Anàlisi d’aliments, Universitat de
Lleida.
12.15h Estudis recents sobre olis d’oliva i salut
Dra. Laura Rubió, investigadora de l’Institut d’Investigació Sanitària
Pere Virgili (IISPV, Reus).
12.45 h El clúster de l’oli de Catalunya. Què és i què pot fer per la meva
empresa?
Sr. Josep M. Barrufet. Enginyer Agrònom. Projectes sectorials del
Consorci GLOBALleida.
13.15 h Cloenda de la jornada

Col·laboració

Lloc de realització
Fira de Lleida, Saló Veyrat
Av. de Victoriano Muñoz
25001 - LLEIDA

Inscripcions
@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del servei de
Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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