Extractes de l’oli
d’oliva per a cosmètica
Jornada tècnica en línia
Divendres, 18 de febrer de 2022
Programa

Presentació
10.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Des del Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
s’està duent a terme el projecte
europeu transfronterer POCTEFATRANSGROWTH que té com a
objectiu donar suport a produccions
agroalimentàries de qualitat dels
territoris participants. A Catalunya,
concretament, el sector a fomentar és
el de l’oli d’oliva, per millorar la seva
sostenibilitat i competitivitat.
L’objectiu d’aquesta jornada és
informar al sector de l’oli d’oliva sobre
el potenciat que té l’oli d’oliva més
enllà de l’alimentació, com es poden
extreure i reaprofitar els seus
subproductes, tant de l’oli d’oliva com
de la olivera, mostrant aspectes
pràctics de la fabricació d’aquests
productes.

Sra. Cristina Massot Berna, Subdirectora General d'Indústries i
Qualitat Agroalimentàries del DACC.

10.10 h El potencial de l’oli d’oliva i els seus subproductes més
enllà de l’alimentació, Sr. Ricard Armengol, gerent de Provital.
10.30 h Emprendre en cosmètica: regulació aplicable
Sra. Núria Gavaldà, assessora en el marc legal cosmètic.

10.45 h ESENZIS, empresa en procés de creació,
Sra. Cristina Garcés, responsable de formulació en Esenzis.

11.00 h Nova planta extractora Clariant,
Sr. Fredesvindo Oliva, responsable de control de qualitat a Clariant.

11.20 h Empreses productores a partir dels subproductes de l’oli
d’oliva
 Nina Priorat, Sra. Jordina Argilaga i Aida Mateo, encarregades
de comunicació.


EG Active Cosmetics, Sra. Laura Antón, Directora tècnica de
EG Active Cosmetics.



Per a més informació:
https://transgrowth.eu/index.php/ca/

12.00h

Obrador compartit de Montgai, Sra. Ingrid Torreguitart,
fundadora de l’obrador saboner de Montgai.

Fi 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.

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per qualsevol dubte us podeu posar en
contacte amb el correu
transgrowth.agricultura@gencat.cat

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

Col·laboració

