
Jornada tècnica 

LLEIDA, dijous 30 de març de 2017 

Processats vegetals de IV i 

V gamma: una oportunitat 

per a la teva empresa 

Organització 

Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Presentació 

La comercialització de fruita i verdura 
processada és un sector en expansió i 
per tant amb oportunitats per a la 
indústria agroalimentària catalana. 

En aquesta jornada presentarem les 
tendències a nivell mundial en 
processat de vegetals, la qual cosa 
permetrà a les empreses poder anar 
un pas endavant i oferir al mercat 
nous productes amb més valor afegit. 

També donarem a conèixer 
l’estratègia de formació i suport al 
desenvolupament de projectes 
innovadors de processat de vegetals 
del DARP, que s’articula a través del 
Seminari d’especialització en 
Processament de Fruites i Hortalisses 
de IV i V Gamma, que aquest any 
celebrarà la tercera edició. 

Les empreses que participin d’aquesta 
estratègia rebran formació en 
tecnologia, seguretat alimentària, 
normativa, màrqueting, etc. i suport en 
la generació i el desenvolupament 
d’idees innovadores de processat de 
vegetals. 

Durant la jornada també es 
reconeixeran els millors projectes 
sorgits del seminari de l’any 2016. 

@ruralcat 

Programa 

15.50 h Inscripcions i lliurament de la documentació 

16.00 h Presentació de la Jornada 

Dra. Inmaculada Viñas, UdL - Programa Postcollita IRTA. 
Sr. Jaume Sió, subdirector general de Transferència i Innovació 
Agroalimentària. DARP. 

16.15 h Innovació tecnològica en el sector de la transformació de fruites i 

hortalisses de IV i V gamma 

Dra. Gloria Bobo , Programa Postcollita IRTA. 

16.45 h Posicionament i futur de la IV i V gamma en els mercats 

Dr. Tomás Lafarga, Programa Postcollita IRTA. 

17.15 h Pausa 

17.30 h Presentació de la 3a edició del Seminari d’especialització en 

Processament de Fruites i Hortalisses de IV i V Gamma 

Sr. Jaume Sió, subdirector general de Transferència i Innovació 
Agroalimentària. DARP. 

18.00 h Casos d’èxit: Millor projecte de la darrera edició del Seminari 

d’especialització en Processament de Fruites i Hortalisses de IV i 

V Gamma 

Sra. Mònica Vergés. Smart Rural Lab. 

18.15 h Visita al FRUITCENTRE 

19.00 h Fi de la Jornada 

Lloc de realització 

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) 

Parc de Gardeny - Edifici CeDiCo, 1a planta - Auditori Joan Oró 

25003 LLEIDA 

Inscripcions 

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Escola 
Agrària de Tàrrega. Sr. Ramon Anguera (Tel.: 973 310 715 - A/e: 
ramon.anguera@gencat.cat) 

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades 
del PATT del portal RuralCat: 
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt 

1234 / 3,00 1234 / 3,00

Col·laboració 

179019 / 2,25 
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