
 

  

INTERCLÚSTER ENTRE FOODSERVICE I PACKAGING 

DATA: dimecres 28 de Novembre de 2018 

LLOC: IRTA Torre Marimon. Caldes de Montbui (enllaç google maps) 

PROGRAMA 

9:00 – 9:30 Cafè de benvinguda i recepció de participants 

9:30 – 9:45 Benvinguda  

Membre de la Junta Directiva de Packaging Cluster 

Membre de la Junta Directiva del Cluster Foodservice 

9:45 – 10:30 EIX Seguretat Alimentària 

L’aparició i desenvolupament d’envasos actius i del smart packaging, facilita d’una banda  

garantir la seguretat alimentària i la bona preservació de l’aliment, i de l’altra, aportar alhora 

informació de l’estat de l’aliment. 

En aquest eix es treballaran àmbits com la reducció d’oxidacions, el control de condensacions, 

gustos i olors; indicadors de temperatures i humitats; vida útil i activació de patògens; reducció 

de porositat i evasió de gasos; i control d’al·lèrgens, entre d’altres. 

• Introducció a com els envasos actius i intel·ligents poden contribuir a millorar la 

seguretat alimentària. Sra. Begonya Marcos, IRTA. 

• Adhesiu per a laminats amb activitat antioxidant per allargar la vida útil del 

producte. Sr. Esteve Valls, Samtack. 

10:30 – 11:15 EIX Sostenibilitat 

L’economia circular és un àmbit que està transformant el conjunt dels diferents àmbits 

industrials, on caldrà seguir garantint que no es realitzi malbaratament alimentari, tot realitzant 

nous sistemes d’envàs i embalatge reciclables, reutilitzables o compostables. 

En aquest eix es treballaran materials fàcilment reciclables o compostables; etiquetes 

intel·ligents amb traçabilitat i/o geolocalització; així com la millora de les toleràncies del 

packaging a l´entorn per reduir malbarataments. 

• Anàlisi i visualització de diferents materials i innovació per a fomentar el seu reciclatge 

o compostatge. Sr. Oriol Sagarra, EIG. 

• L’etiqueta com a eina per garantir el control de temperatura, la traçabilitat i la 

seguretat del producte. Sr. Joan Anton Romero, Graficas Varias. 

http://www.packagingcluster.com/
https://goo.gl/maps/3YYoLJo5uA62
http://www.packagingcluster.com/
http://www.clusterfoodservice.org/
http://www.irta.cat/
http://www.samtack.es/
http://ecointelligentgrowth.net/es/
http://www.graficasvarias.com/


 

  

11:15 – 11:45 Pausa cafè 

11:45 – 12:30 EIX Logística 

L’eficiència logística és fonamental per a garantir l’arribada del producte en les idònies 

condicions, tot fent el màxim d’eficient tan a nivell mediambiental com econòmic el transport 

entre empreses fins arribar al consumidor. 

En aquest eix es treballaran àmbits com el disseny del propi packaging a través de tecnologies 

3D; la optimització de la dimensió de les caixes, les capacitats de palets, emmagatzematge i 

transport; així com la codificació dels diferents lots d’entrada de proveïdors amb sistema senzill 

i universal. 

• Disseny de packaging a través de tecnologies 3D i possibilitats que presenta 

actualment la realitat augmentada. Sr. Xaver Majoral, Stimulo. 

• Com optimitzar el transport minimitzant el embalatge secundari i amb una total 

protecció del producte. Sr. Jordi Fiestas, Brafim. 

12:30 – 13:00 Conclusions i debat de les solucions treballades als tres eixos 

13:00 Fi de la jornada 

 

COM FUNCIONARÀ L’INTERCLÚSTER? 

El interclúster es segmenta en tres eixos, seguint les principals demandes que té el sector 

foodservice actualment. 

Cada eix, serà dinamitzat per experts en la temàtica, que prèvia exposició de les principals 

tecnologies i possibilitats actuals de mercat, es generarà un debat entre els assistents per tal 

d’aportar solucions als reptes identificats. 

Així, persones tractores d’ambdós clústers, treballen en clau d’innovació oberta per a cocrear 

idees de nous desenvolupaments que s’anticipin i donin resposta a les tendències i necessitats 

d’empreses i consumidors. 

 

 

 

 

 

http://www.packagingcluster.com/
http://www.stimulo.com/
http://www.brafim.com/


 

  

QUIN OBJECTIU TÉ EL INTERCLÚSTER? 

Fomentar el network entre persones clau d’empreses de diferents cadenes de valor (enguany 

de Foodservice i packaging); desenvolupar reptes concrets que permetin millorar els sistemes 

d’envàs i embalatge al món alimentari; realitzar projectes d’impacte que arribin a mercat per 

millorar la seguretat alimentària, la sostenibilitat i la logística. 

 

INSCRIPCIONS 

Membres de Packaging Cluster i Cluster Foodservice: gratuït 

Membres d’altres clusters Catalonia Cluster: 50€ 

Altres empreses: 190 € 

 

Organitzen:         Membres de:      

http://www.packagingcluster.com/
http://www.packagingcluster.com/

