
El Parc de Recerca UAB, nou associat del Clúster In novacc

05.12.2012  Notícies del Parc    -   El passat divendres 30 de
novembre va tenir lloc al Parc de Recerca UAB la pr imera trobada
entre representants del Cluster Carní Porcí -INNOVA CC-  i
diferents centres i grups de recerca ubicats al cam pus UAB. La
trobada va servir per donar a conèixer tecnologies que poden
donar resposta als reptes plantejats per les empres es integrants
del clúster amb l'objectiu final de desenvolupar pr ojectes de
col·laboració entre les empreses i els grups de rec erca.

INNOVACC és l'Associació que representa el clúster del sector carni
porcí català i té per objectiu promoure la competitivitat de les empreses mitjançant la innovació i la cooperació.
Agrupa a més de 40 empreses del sector carni porcí i serveis auxiliars (més del 60% són PIMES) i a 18 institucions
(universitats, ajuntaments, cambres de comerç, centres de recerca, associacions professionals...).

La trobada va aplegar els grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona que participaran més activament
en els projectes que es plantegen en el clúster carni porcí. Hi van assistir el Centre Tecnològic per al Tractament
integral de les emissions gasoses, efluents líquids i residus sòlids -BIOGLS-, el Centre Especial de Recerca Planta
de Tecnologia dels Aliments -CERPTA-, el Servei de Nutrició i Benestar Animal -SNIBA-, Sostenipra, MATGAS i
l'Institut de Biomedicina i Biotecnologia. 
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