
 

Data defensa Autor/a Títol treball

Irenes Ribas Assajos fisicoquímics i microbiològics en aigües i aliments al CECAM

Oriol Carbó Revalorització d’un subproducte obtingut a partir del procés de fabricació de gelatina

Mònica Moreno
Renovació de la certificació de seguretat alimentària FSSC 22000 V 4.1 A l'empresa BDF Natural 

Ingredients, S.L.

Raquel Muñoz Suport en activitats de protecció vegetal sotenible i innovació en fructicultura

Natàlia Pont Funcionalitat i viabilitat de cultius estàrters en la indústria làctia

Laia del Amo
Posada a punt de protocols per a la identificació i diferenciació d’espècies de Verticillium 

mitjançant tècniques moleculars i obtenció de cultius purs monoconidials d’Alternaria  spp

Júlia Carré
Utilització d'agents de biocontrol pel maneig de la micosi causada per Stemphylium vesicarium  en 

perera i de la planta invasora Ailanthus altissima

Laia Gil Control de qualitat en la indústria farmacéutica animal. Cas Zoetis La Vall de Vianya

Mireia Llardén
Monitoreig dels bioplaguicides Lactobacillus  UdG i Bacillus  UdG en plantes d’albercoquer. Centre 

d’innovació i desenvolupament en sanitat vegetal (CIDSAV)

Carla Anglada Implantació dels requeriments de la norma IFS Food en una sala d’especejament porcí

Marc Cuesta Reducció d’additius en un nou producte airejador per a brioixeria

Ermengol FerrerMillora de les propietats de la gelatina mitjançant la transglutaminasa 

Jordi Garcia Optimització d’etapes en la maduració de carn de vedella

Meritxell Moreno
Millora de les propietats de reestructurats de carn mitjançant l'addició de transglutaminasa 

microbiana

Mariló Jiménez
Diseño, optimización y validación de una nueva técnica de PCR cuantitativa para la detección de 

Rhizobium radiobacter  en tomate

Lluís Moll
Selecció, síntesi i avaluació de l’activitat biològica de pèptids potencialment útils per a combatre 

Xylella fastidiosa

Clàudia Ribas
Anàlisi de l’expressió de gens de defensa en presseguer: validació del RNA-seq mitjançant RT-

qPCR

Arnau Tolosa Disseny i síntesi de pèptids i lipopèptids amb potencial activitat contra Xylella fastidiosa

Maria Arumí
Diversitat de fongs ectomicorrízics associats a les plàntules de Pinus sylvestris  regenerades de 

forma natural en parcel·les sotmeses a dos tractaments de tala diferents

Estel Camps Determinació de les propietats tecnofuncionals d’extractes proteics solubles de cors de porc

Júlia Carol
Caracterització molecular i patogènica d’aïllats del fong Alternaria  associats a lesions en pomera a 

les comarques de Girona
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