
   
      

Programa 

  9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació 

  9.30 h Presentació de la jornada 
Sr. Jordi Martí, gerent de MAFRICA.  

  9.40 h Grup Operatiu Maduració. Presentació del projecte 
Sr. Gerard Masferrer, Departament R+D+i, MAFRICA. 

10.00 h Valorització de la carn de vaca. Una oportunitat 

gastronòmica 
Sra. Núria Panella Riera, Programa de Qualitat i tecnologies 
alimentàries de l’IRTA. 

10.30 h Pausa 

11.10 h Mètode de maduració aplicat a Mafrica. Resultat del 

grup operatiu 
Sr. Carles Juan, Departament R+D+i, MAFRICA. 

11.20 h Com es realitza una degustació de carn? 
Sra. Núria Panella-Riera, Programa de Qualitat i tecnologies 
alimentàries de l’IRTA. 

11.30 h Degustació de carn madurada obtinguda dins el marc 

del grup operatiu 

13.00 h Cloenda de la jornada 

Optimització del 

sistema de maduració 

de la carn de boví 

Jornada tècnica 

Monistrol de Calders, dijous 24 de març de 2022 

Presentació 

La maduració en sec ofereix una 

oportunitat molt bona per valoritzar 

gastronòmicament la carn de vaca. 

El grup operatiu GO-MADURACIÓ ha 

permès optimitzar el procés per produir 

carn madurada, plantejant millores 

d’actuació entre les diferents empreses 

participants. 

La jornada pretén explicar els protocols 

que s’han definit en el projecte, des de la 

selecció inicial dels animals fins el control 

i finalització del procés de maduració.  

La jornada finalitzarà amb una degustació 

de la carn madurada en sec obtinguda 

seguint els protocols optimitzats al grup 

operatiu. 

Projecte finançat a través de l'Operació 
16.01.01 de Cooperació per a la 
innovació del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 
2014-2020. 

Lloc de realització 

La Masia del Solà  
Ctra. Sabadell a Prats Km 32,5 
08275 Monistrol de Calders 
Barcelona 

Inscripcions 

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) 

Places Limitades 

 

    
220517 / 2,00 

 

 Aquesta jornada es realitza presencialment. Totes les persones assistents 
hauran de seguir les mesures de prevenció establertes amb motiu de la 

COVID-19. L’ús de mascareta serà obligatori durant tota la jornada.  

  

 
 

Col·laboració 

 

   

Organització 

 

https://transferencia.irta.cat/activitats/jornada-gastronomica-de-vedella-madurada/
mailto:javier.tobal@irta.cat

