
TECNOLOXÍAS DA INDUSTRIA 4.0 APLICADAS Á

CADEA DE VALOR DO SECTOR DO MEXILLÓN

Neste punto, a dixitalización é un aspecto chave

para acadar a máxima eficiencia e aportar valor ao

consumidor en termos de seguridade e

transparencia.

Tendo en conta o anterior, Clusaga organiza en

esta xornada co obxectivo de promover o

intercambio de coñecemento da aplicación das

tecnoloxías 4.0 que están a ser empregadas no

sector; e de contribuír a sensibilizar ao público

xeral sobre a aposta pola tecnoloxía e a

dixitalización que realiza o sector no seu conxunto.

O sector mexilloeiro de Galicia conta cunha

importancia socioeconómica moi relevante na

Comunidades Autónoma, xerando unas 230.000

Tm anuais, e uns ingresos en primeira venta de

110 M€.

Dende o cultivo en bateas, pasando pola

depuración para o consumo en fresco ou envío a

outros procesos de transformación para

semiconserva, conserva ou pratos preparados, ata

o consumidor final, a cadea de valor do mexillón

conta cunha grande cantidade de procesos con

baixo nivel de dixitalización, en moitos casos

debido á falta de ferramentas específicas.

Nas ultimas décadas o sector vén apostando por

competir nos mercados internacionais, tanto por

valor de produto, coma por eficiencia de procesos..

10:00 – 11:30 horas24 de febreiro de 2023 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Máis información:

bff@clusaga.org 629991023

WEBINAR

DIXITALIZACIÓN 

4.0 NO SECTOR 

MITÍCOLA

Online

PROGRAMA

10.00
Benvida

Roberto Alonso | Cluster Manager de Clusaga

10.10
Proxecto MUSSELBLOCK: Blockchain aplicado á trazabilidade do mexillón certificado

Jose Iglesias| Director Executivo de Eligedata

10:30

Aplicacións de Visión Artificial para a clasificación de mexillón

Juan Luis Guede| Responsable da Área de Dixitalizacióne Industria 4.0 de ANFACO-

CECOPESCA

10:50
BAT3AS. Software para xestión de bateas

Jacobo Cantorna | Co-Founder de SquareetLabs

11:10
Solucións intelixentes aplicadas á cadea de valor do mexillón

Miguel López |Director de I+D de ASM Soft

11:30
Clausura da xornada

Roberto Alonso | Cluster Manager de Clusaga

https://forms.gle/APb6TxsA1VCBrA1k7
mailto:bff@clusaga.org
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