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El potencial de l’oli
d’oliva com a ingredient
en aliments
Jornada tècnica en línia
Divendres, 4 de febrer de 2022

Presentació

Programa
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 com a
ingredient alimentari, la seva situació
al mercat, les propietats a explorar per
al seu ús en alimentació o per enriquir
productes, les novetats en
l’etiquetatge dels productes que
contenen oli d’oliva i l’experiència
d’algunes empreses consumidores,
convidades com a empreses que fan
servir l’oli d’oliva en els seus
productes acabats.
Per a més informació:
https://transgrowth.eu/index.php/ca/

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

Sr. Joan Gòdia, director general d'Empreses Agroalimentàries,
Qualitat i Gastronomia del DACC.

10.10 h El valor afegit de l’oli d’oliva en aliments
Sr. Agustí Romero, enginyer agrònom i investigador del Programa
d’Olivicultura, elaiotècnica i fruits secs. IRTA.

10.25 h Presentació dels resultats del Grup Operatiu per a
l’increment de polifenols en l’OOVE de Lleida
Sra. Antònia Ninot, investigadora d’IRTA.

11.00 h Novetats en l’etiquetatge: nou RD 760/2021 sobre la
norma de qualitat dels olis d’oliva
Sra. Pilar Secanell, Servei d’Inspecció i Control Agroalimentari del
DACC.

11.20 h Casos pràctics d’empreses
- Europastry
- Exquisitarium
12.00 h 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.

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

Col·laboració

