
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                             

  

 

Innovacions en el 
sector lacti  

Jornada tècnica en línia Dimecres, 15 de setembre de 2021 
  

 

Programa 

10.00 h Benvinguda 

Sra. Marta Garrón tècnic d’innovació programa Qualitat i 

Tecnologia Alimentària, IRTA. 

10.05 h GO EMBOCHEESE: un nou concepte de formatge 

embotit  

Sra. Marta Garrón tècnic d’innovació programa Qualitat i 

Tecnologia Alimentària, IRTA, Sr. Josep Comaposada 

investigador programa Qualitat i Tecnologia Alimentaria, IRTA. 

10.30 h Tripa de col·lagen: Origen i característiques 

Sra. Laia Serra Director of Product Management Fibran Group. 

10.50 h Cheesefuet la nova manera de fer i menjar el formatge  

Sr. Martí Padrisa, Responsable Màrqueting i Comunicació 

Formatgeries Montbrú. 

11.10 h GO RUMPRINT: càlcul de la Petjada Ambiental en el 

sector lacti. Adaptació a les regles de càlcul de la 

Comissió Europea 

Sra. Assumpció Anton i Sra. Marta Ruiz Programa de Gestió 

Integral de Residus Orgànics (GIRO), IRTA. 

11.30 h Torn obert de preguntes 

11.55 h Cloenda de la jornada 

Sra. Marta Garrón tècnic d’innovació programa Qualitat i 

Tecnologia Alimentària, IRTA. 

 

              

 

 

 

Presentació 

En aquesta jornada es farà la 

presentació de les activitats 

realitzades dins del Grup Operatiu 

(GO) EMBOCHEESE, en el 

desenvolupament i millora de nous 

formatges, l’importància del control 

de cambres de maduració i el 

control de qualitat de producte amb 

la tecnología NIR. La jornada 

continua amb la presentació del GO 

RUMPRINT, on es treballa en el 

càlcul de la petjada ambiental 

enfocat en el sector lacti. 

Aquesta activitat de transferència 

està finançada en el marc del 

projecte: “EMBOCHEESE: 

Desenvolupament de nou concepte 

de formatge embotit i optimització 

del procés de maduració” dins el 

marc de la convocatòria de 2018 de 

Realització de projectes pilot 

innovadors per part del Grups 

Operatius de l’Associació Europea 

per a la Innovació (AEI) en materia 

de productivitat i sosteibilitat d’ajuts 

per a incentivar la recerca aplicada 

en matèria de producció 

agroalimentària ecològica. 

Inscripcions 

A través de l’IRTA: Inscripcions 
 

Per a més informació: IRTA 

A/e: javier.tobal@irta.cat 

 

 

 

Organització 

    
 

              

 

 

  

 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. 

 

 

 
Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural 

Col·laboració 
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https://transferencia.irta.cat/activitats/innovacions-en-el-sector-lacti/
mailto:javier.tobal@irta.cat

