
   
   

Jornada SUSTAINOLIVE: 

oportunitats per a la 

valorització de residus orgànics 

de la producció d'oli d'oliva 

 

Jornada tècnica en línia 
Dijous, 24 de novembre de 2022 

Presentació 

Europa concentra prop del 70% de la 

producció mundial d'oli d'oliva. En total, en 

la conca del Mediterrani es comptabilitzen 

7,7 milions d'hectàrees. El sector de 

l'olivar, i especialment el de l'oli d'oliva, és 

un actor econòmic de primer ordre per la 

seva capacitat de generar ocupació, sent 

el manteniment econòmic d'extenses 

àrees de la conca del Mediterrani i un dels 

sectors responsables del fre de la 

despoblació rural.  

El projecte SUSTAINOLIVE 

(https://sustainolive.eu/) té com a objectiu 

millorar la sostenibilitat del sector de l'oli 

d'oliva a partir de la implementació i 

promoció d'un conjunt de solucions 

innovadores de gestió sostenible basades 

en conceptes agroecològics, així com en 

l'intercanvi de coneixement i la 

participació de múltiples actors i usuaris 

finals. L’IRTA participa en la 

caracterització d'olivars i almàsseres, així 

com en la recuperació de subproductes a 

partir dels residus del sector. 

 

Inscripcions 

A través de l’IRTA: Inscripcions 

Per a més informació: 

IRTA 

A/e: javier.tobal@irta.cat 

 

 

 

Organització 

 

    
 

220635 / 3,00 

 

Programa 

10.00 h Registre d’assistents 

10.20 h Benvinguda a la jornada 

10.30 h Descripció del sector olivarer 

• Introducció al projecte Sustainolive 
Sra. Belén Fernández, Programa Sostenibilitat en 
biosistemes de l’IRTA. 

• Sector olivarer 
Sr. Agustí Romero i Sr. Juan F. Hermoso, Programa 
Fructicultura de l’IRTA. 

• Producció d’energia – biogàs 
Sr. Albert Martínez, director Planta Biometanización La 
Galera. 

11.30 h Preguntes i comentaris 

11.45 h Noves oportunitat de valorització 

• Noves perspectives sobre sistemes de gasificació i 
conversió bioquímica per a la indústria agroalimentària 
Sr. Joan Carles Bruno, Departament d’Enginyeria Mecànica 
de la Universitat Rovira i Virgili. 

• Recuperació fòsfor de sansa d’oliva 
Sra. Marlene Mendoza, Programa Sostenibilitat en 
biosistemes de l’IRTA. 

• Compostatge de sansa d’oliva 
Sra. Belén Fernández, Programa Sostenibilitat en 
biosistemes de l’IRTA. 

12.45 h Preguntes i comentaris 

13.15 h Cloenda de la jornada 

 
              
 
 
 

 Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu 
l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la. 
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