“PANORÀMICA ACTUAL DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA”
Terrassa 25 d’octubre de 2005
PRESENTACIÓ
Des de que el 2003 es va incorporar a la Xarxa d’Innovació Tecnològica (XIT), el Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari
(CRESCA) de la Universitat Politècnica de Catalunya ha participat en la organització de diferents congressos, bé com a entitat
principal (1er Congrés Egarenc sobre Legionel·la, 1er Congrés sobre Enginyeria i Biologia dels Aliments –EBA2005-), bé com a
entitat col·laboradora (II Encuentro Internacional sobre Ciencias Sensoriales y de la Percepción, 5è Congrés Català d'Enginyeria a la
Indústria Alimentària).
Amb l’experiència aconseguida en aquests congressos des del CRESCA es considera que ha arribat el moment d’organitzar un acte
en la seu de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (EUETIT), ja que aquí es va concebre i es va endegar
aquest centre de recerca que, actualment, té la seva activitat repartida entre el Campus de Terrassa i el Campus Sud de Barcelona.
Per aquest motiu, tot comptant amb el recolzament de l’EUETIT, es presenta aquesta jornada tècnica adreçada tant als
professionals del sector agroalimentari com als universitaris que hi tenen relació. En el seu contingut s’ha tingut cura de seleccionar
diferents temes que, avui en dia, presenten un elevat grau d’interès, això és, s’ha volgut mostrar una panoràmica actual de la
indústria alimentària.
D’altra banda, cal tenir present que una panoràmica, per molt actual que sigui, no deixa de ser una visió esbiaixada de la realitat.
Com a conseqüència, caldrà fer-ne d’altres, a fi i efecte d’anar obtenint una imatge global del sector agroalimentari. La periodicitat i
els continguts d’aquestes panoràmiques estaran determinats pel grau d’acceptació del públic a qui aniran adreçades, la qual cosa
significarà una motivació especial per tots aquells que en siguem responsables de la seva organització.

PROGRAMA
8:30 - 9:00

Lliurament de documents

9:00 - 9:30

Presentació

9:30 - 10:15

Importància de les sales blanques a la indústria alimentaria
Enric Colomé, Ecopack Consulting, S.A

10:15 - 11:00

Envasos intel·ligents
Enric Riera, membre de CRESCA

11:00 – 11:15

Col·loqui

11:15 - 11:45

Pausa/cafè

11:45 - 12:30

Detecció i quantificació d’organismes modificats genèticament (OMG’s).
Sistemas Genómicos

12:30 - 13:15
13:15 - 13:30

El disseny de maquinària per a la indústria alimentaria
Rafael Sitjar, membre de CRESCA
Col·loqui
DINAR

15:30 - 16:15

Assecatge d’aliments : una metodologia d’estalvi energètic
Josep Mª Nacenta, membre de CRESCA

16:15 - 16:30

Pausa

16:30 - 17:15

Determinació ràpida de gluten
Sistemas Genómicos

17:15 - 18:00

La irradiació d’aliments : possibilitat o perill?
Montserrat Mor- Mur, professor titular Tecnologia dels Aliments (UAB)

18:00 - 18:30

Col·loqui i cloenda

18:30 -19:00

Degustació de productes
Godiva Chocolatier – Dipping Fruit

LLOC : EUETIT (UPC) - C/ Colom, 1 - Terrassa
Inscripció : Judith Crespiera , telèfon : 937398654 , info@cresca.upc.edu
Preu : 75€

“PANORÀMICA ACTUAL DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA”
Organitza :

COMITÉ ORGANITZADOR
Andreu Sánchez Soriano; President de la Comissió d’Indústries Alimentàries del COEIC
Jaume Estruch Peret; Director de Percepnet
Josep Garcia Raurich; Director del CRESCA
Josep Obiols Salvat; President de l’ACCA
Juan Antonio Gallardo Leon; Director de l’EUETIT
Judith Crespiera Portabella; Gerenta del CRESCA
Marc Pallarès Andreu; Responsable de l’àrea de química i bioquímica del CRESCA
Robert Xalabarder Coca; President de l’AFCA
F. Xavier Martín Giménez; Tinent d’Alcalde de l’àrea de la Societat del Coneixement de l’Ajuntament de Terrassa

ENTITATS COL·LABORADORES

