
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jornada tècnica 

LLEIDA, dimarts 19 de novembre de 2019 

Taller Lab Green Experience.  

Com valoritzar subproductes i 

coproductes vegetals a través 

d’ingredients i productes alimentaris 

 

Organització 
 

 

 

 

Presentació 
 

 

L'objectiu general d'aquesta jornada 
és la de transferir coneixements als 
productors agrícoles i a les indústries 
agroalimentàries i discutir i demostrar 
possibles rutes d'actuació sobre els 
coproductes i excedents que generen. 
Aquesta jornada tècnica va adreçada 
al sector primari hortofructícola i 
indústries transformadores. Això 
permetrà obrir noves oportunitats de 
negoci i treball i potenciar el procés de 
canvi de model productiu cap a una 
economia més diversificada i 
sostenible: una economia circular. 

Entre les estratègies que es 
demostraran, s'inclouen la reutilització 
dels subproductes com a font de 
compostos d'alt valor afegit, la 
reincorporació d'aquests compostos 
en nous aliments, i altres aplicacions 
en la indústria alimentària. 

La jornada inclou una exposició 
tècnica en processos agroindustrials 
de reaprofitament per obtenir 
ingredients alimentaris de valor i es 
parla del espigolament com acció 
d’aprofitament alimentari. 

Aquesta jornada forma part de 
l’activitat demostrativa VEGIVALUE 
(Valorització dels coproductes i 
excedents hortofructícoles i 
subproductes de la indústria de 
transformació de vegetals per la 
obtenció de nous ingredients i 
aliments saludables i innovadors), 
finançat a través de l’Operació 
16.01.01 (cooperació per a la 
innovació) del PDR de Catalunya 
2014-2020. 

 

@ruralcat 
 

 

 

Programa 
 

 

  8.45 h  Inscripcions i lliurament de la documentació 
 

 

  9.00 h Taller demostratiu d’elaboració de producte i valorització de 

subproductes i coproductes 

 -  Estratègies de procés d’ elaboració de productes a partir de co-

productes d’alt valor alimentari.  

- Demostració amb diferents ingredients obtinguts a partir de 

subproductes en Planta Pilot.  

Sra. Ingrid Aguiló, Sr. Tomàs Lafarga i Sra. Maribel Abadias, 
investigadors del programa de postcollita de l’IRTA. 

 

 

11.30 h L’estratègia de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 

alimentari a Catalunya del DARP 

 Sra. Clara Solé, tècnica responsable en pèrdues i malbaratament del 

DARP.  
 

12.00 h Espigoladors, innovació social per l’aprofitament alimentari 

Sr. Marc Farrés, tècnic de l’àrea d’espigolaments. 
 

 

12.30 h Projecte Agrimax: obtenció d'ingredients alimentaris a partir de 

subproductes agroindustrials 

Sr. Antoni Cruz Bañeres, INDULLEIDA S.A. 
 

 

13.00 h Fi de la jornada  
 

 

 

Lloc de realització 
    

Planta Pilot de IV i V Gamma del Fruitcentre de Lleida 
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) 
Parc de Gardeny 
IRTA, Edifici Fruitcentre 
 

25003, Lleida 

 

Inscripcions 
 

 

La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de: 
INSCRIPCIÓ_JORNADA  
 

Per a més informació podeu contactar amb la Sra. Montse Palau de l’IRTA 
Fruitcentre (Tel.: 973 032850 (ext. 2541) – A/e: montserrat.palau@irta.cat )  
  
 

 
 

 

 

1234 / 3,00 1234 / 3,00 

 

190256 / 4,00 

https://forms.gle/7LiLYJt6dmUMuN8n6

