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“El Postgrau m’ha 

ajudat a promocionar-me. 

Ara sóc el responsable d’una

 nova unitat de negoci dedicada

 a innovació i nous productes ”
Josep Lluís Bragulat

Barrufet Grup “La qualitat del 

professorat és molt 

bona i els continguts 

    excel·lents”
Feliciano Freiria

Grupo Fernández
        “Ara tinc la 

meva pròpia empresa. 

Qualsevol persona amb 

ambició ha de fer un curs 

 com aquest Postgrau ”
Salvador Martí

Churry

Els nostres alumnes opinen:

Encetem la quarta edició del Postgrau en Gestió 
d’Empreses Majoristes d’Alimentació a Mercabarna. 
Aquest Postgrau, impulsat i organitzat per l’Associació 
de Concessionaris de Mercabarna (Assocome),  obre la 
porta a un món laboral especialment interessant per a 
joves acabats de llicenciar en Biologia, Nutrició, 
Empresarials, Administració d’Empreses, Farmàcia, Ciència 
i Tecnologia, i Enginyeria Tècnica Agrícola, etc. 

El curs respon a la necessitat d’un nou perfil professional 
que hem definit com la figura del Gestor/a d’empreses 
majoristes alimentàries de Mercabarna. Un professional 
amb un gran futur, marcat pel dinamisme i per una visió 
nova i expansiva del comerç agroalimentari, sota un 
tractament multidisciplinar i amb perspectives de negoci 
als cinc continents. El Postgrau està impartit per la 
Fundació Triptólemos i avalat per la Fundació de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, UPC.

En efecte, aquest curs t’ofereix la clau d’ingrés a un àmbit 
professional enriquidor, en ple desenvolupament, obert 
al món i amb importants expectatives. Posa al teu abast 
els instruments per a l’èxit de les operacions  comercials 
i els contactes internacionals que han de fer possible que 
els millors productes frescos de qualsevol punt del món 
arribin, gràcies a tú, a la taula del consumidor català i a 
mans dels restauradors, acostant-los nous sabors, nous 
productes i nous serveis. Des d’Assocome, es calcula que 
cada any les empreses de la unitat alimentària de 
Mercabarna requereixen uns 20 nous professionals amb 
aquesta formació.

Durant  200 hores, es tracten matèries com el Marketing 
en el sector alimentari i les vendes, les tendències de 
consum, la legislació, la logística, la seguretat alimentària, 
les compres i la negociació, entre d’altres disciplines. És 
un curs essencialment pràctic, amb sessions impartides 
per directius i empresaris del sector. El Postgrau també 
és adient per a professionals que treballin en el sector 
agroalimentari i que els calguin nous coneixements i 
habilitats directives per optimitzar el seu treball. 

El desenvolupament d’aquest curs neix del si de les 
mateixes empreses agroalimentàries de l’Associació de 
Concessionaris de Mercabarna (Assocome), entitat creada 
l’any 1999 i que actualment reuneix 776 empreses del 
sector alimentari.  

Et posem el món a les teves mans. T’hi apuntes? Edició
a
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