
10:00h Presentació
             A càrrec d’INNOVACC

10:05h INTOOL. Herramienta integral para la optimización del proceso productivo de embutidos
             A càrrec de Marc Artigas (Analista-programador Dynamics Nav, Inforolot)

10:20h TRACVI. Optimización de trazabilidad de producto y gestión de rutas logísticas terrestres
mediante visión artificial y ciencia de datos
             A càrrec de David Dominguez (KAM Food & Beverages, Nevitec)

10:35h Aprofitament de subproductes carnis per a l'obtenció d'hidrolitzats bioactius amb propietats
antimicrobianes (BIOPEPTIDS)
             A càrrec de Patricia Puig (R&D Manager, Pintaluba)

10:50h BI-CURED.Recogida e integración de datos en un sistema BI para mejorar la eficiencia del
proceso de curación de Embutidos
            A càrrec de Jordi Pairó (Director General i soci, Tagtio; Director Comercial i soci, Delsys)

11:05h ASSEC4.0. Sensorización para el control del secado de embutidos mediante IA y la mejora de
la homogeneidad en el secadero
             A càrrec de Josep Comaposada (Investigador, IRTA)

11:20h OPTINVAS. Inteligencia artificial aplicada a procesos de calidad y envasado para generar
soluciones de trazabilidad
            A càrrec d'Emilio de la Red (Director de Innovación, INNDEO INSPECTRA) i Antonio Garcia (CEO,
IASapiens)

11:35h DEPACA. Detección de defectos y parámetros de calidad en carne
            A càrrec d'Emilio de la Red (Director de Innovación, INNDEO INSPECTRA) i Antonio Garcia (CEO,
IASapiens)
 

11:50h MICOECUR. Prevenció i mitigació de la incidència de micotoxines en embotits curats
            A càrrec de Maria Dolors Guardia i Xavier Serra (Investigadors del Programa de Qualitat i Tecnologia
Alimentàries, de l’Àrea d’Indústries Alimentàries de l’IRTA a Monells)

12:05h TECH-SLICE: Optimización de los procesos productivos y energéticos de sala de loncheado
mediante sensorización y digitalización
            A càrrec de Jana Vila (Responsable de Vila Rovira)

12:20h AccelWater. “Accelerating Water Circularity in Food and Beverage Industrial Areas around
Europe”, convocatòriaH2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020 amb la temàtica CE-
SPIRE-07-2020
             A càrrec de Miquel Bistué (R+D+i a Mafrica i Estudiant de Doctorat Industrial al CT BETA) 
            

12:45h SATURN. Obtenció de greix insaturat/saturat amb retalls d'especejament de carn per a
productes d'alt valor afegit.
             A càrrec de Cristina Rodríguez Marca (Investigadora de la Unitat de Nutrició i Salut d’ Eurecat)

13:00h REAQUA. Estratègies innovadores per a la reutilització d’aigües a la industria càrnia:
avaluació de les limitacions tècniques, econòmiques i reglamentaries per garantir un ús segur i
creació d’una guia tècnica de referència.
             A càrrec d'Esther Vega (Investigadora sènior, CT-BETA)

13:15h PROVEG. Estudi de nous ingredients proteics per al desenvolupament de noves bases
vegetals.
            A càrrec de Pau Sentís (Investigador de la Unitat de Nutrició i Salut d’Eruecat)

13:30h Fi
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