
Alimentació
sostenible
Del 5 al 7 de juliol del 2021



La Universitat d’Estiu de Mercabarna  
torna aquest 2021 per continuar  
aprofundint en temes cabdals per al  
present i el futur del sector alimentari.  
En aquesta tercera edició l’eix central  
serà l’alimentació sostenible. Prop de  
quaranta referents en aquesta matèria  
exposaran les seves idees, mostraran  
les seves experiències, compartiran les  
seves innovacions i debatran al voltant  
dels objectius a assolir per conduir el  
sistema alimentari cap a la sostenibilitat.
—
L’edició d’enguany de la Universitat d’Estiu  
se celebrarà de forma híbrida; en format  
presencial, amb totes les mesures de seguretat  
i d’higiene, i per videostreaming. 
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Salutació del director

Donar-te la benvinguda a la tercera edició de la Universitat d’Estiu 

que organitza Mercabarna és una satisfacció doble. Primer, perquè ens 

permetrà tornar a reunir diferents agents de la cadena agroalimentària 

motivats i implicats en impulsar el sector alimentari cap a la 

sostenibilitat. I segon, perquè després d’un any molt complicat en 

què vam haver de cancel·lar l’edició de 2020, aquest estiu reprenem 

aquesta iniciativa, que referma el compromís de Mercabarna vers 

l’alimentació sostenible.

La Universitat d’Estiu de Mercabarna vol continuar sent un espai  

de trobada entre empresaris del sector de l’alimentació, universitaris  

i equips de recerca amb l’objectiu de promoure la cooperació,  

la transferència de coneixement i les aliances en matèria  

d’alimentació sostenible.

En aquest sentit, aquesta edició s’emmarca en el programa de 

Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible, una iniciativa 

que destaca el paper estratègic de les ciutats en el desenvolupament 

de sistemes alimentaris sostenibles, justos i sans.

Desitjo que l’experiència et sigui profitosa i t’animo a participar 

activament en les activitats que tenim preparades.

Jordi Valls i Riera
Director general de Mercabarna

Benvinguda
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Què ofereix el programa

 – Visió de l’alimentació 

sostenible des de totes les 

fases de la cadena alimentària: 

productor, majorista, detallista, 

restaurador i consumidor final.

 – Intercanvi d’experiències 

innovadores dutes a terme per 

empreses, institucions i entitats 

per impulsar l’alimentació 

sostenible.

 – Anàlisi sobre com s’aborda 

aquesta problemàtica en 

l’àmbit internacional i local.

 – Coneixement actualitzat 

sobre els reptes del sector 

agroalimentari. 

 – Visió pràctica de professionals 

d’empreses del sector. 

 – Intercanvi de coneixements 

entre pre-professionals  

i professionals del sector. 

A qui s’adreça 

 – A estudiants de quart curs 

d’enginyeries tècniques 

(industrial, biosistemes 

i agroalimentària, 

telecomunicacions, etc.),  

de ciències ambientals  

i biològiques, de química  

i economia, i a estudiants de 

màster de les àrees d’interès.

 – A empresaris de pimes  

i professionals tècnics  

de les empreses del sector 

agroalimentari.

Marta Rodriguez
Directora d’Organització, Persones  
i Cultura de Mercabarna

Maite Palat
Cap dels Serveis de Formació  
de Mercabarna

Inscripcions

mercabarna.es/universitatestiu

Durant la Universitat d’Estiu 

estarà oberta la inscripció per 

seguir les ponències en directe 

via streaming.

Seu
Mercabarna
C/ Major de Mercabarna, 76
Centre Directiu, Sala d’Actes,
1a planta, Barcelona.

Coordinació
acadèmica



L’aprofitament 
alimentari al 
llarg de la cadena 
agroalimentària
5 de juliol
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9.00 - 9.30 h 

Inauguració Oficial.

BLOC 1. EL MARC 

INSTITUCIONAL

9.30 - 10.15 h

La llei 3/2020 de prevenció 
de les pèrdues i el 
malbaratament alimentari. 
Un any després de la seva 
entrada en vigor.
A càrrec de Glòria Cugat, 
subdirectora general de la 

Inspecció i Control Agroalimentari 

del Departament d’Acció 

Climàtica, Alimentació  

i Agenda Rural. 

10.15 - 11.00 h

Producció i consum 
sostenible. Reptes a la cadena 
de subministrament.
A càrrec del Dr. Jordi Morató, 
director de la Càtedra UNESCO 

de Sostenibilitat; i del  

Dr. Alex Godoy, membre del Panel 

Expert en Seguretat Alimentària 

per al Comitè de Seguretat 

Alimentària de la FAO.

BLOC 2. TAULA RODONA: 

INICIATIVES PER A 

L’APROFITAMENT ALIMENTARI

Modera: 

Gaby Susanna, directora  

de la Plataforma Aprofitem  

els Aliments.

11.30 - 12.00 h

Aprofitament alimentari  
a l’entorn productiu:  
Jo no llenço.
A càrrec de Mireia Barba,  

Co-fundadora i  

CEO d’Espigoladors  

i E.I. es im-perfect food SL.

12.00 - 12.30 h

Aprofitament alimentari 
a l’entorn de la distribució 
alimentària: La alimentación 
no tiene desperdicio.
A càrrec de Nuria de Pedraza, 
directora de comunicació i 

relacions institucionals d’AECOC. 

12.30 - 13.00 h

Aprofitament alimentari 
a l’entorn del consum 
alimentari: L’alimentació en 
situació d’emergència.
A càrrec de Javier Garcia, 

secretari general de World 

Central Kitchen i la col·laboració 

del xef Carles Tejedor.

BLOC 3. OPORTUNITATS 

I REPTES A L’ERA POST-COVID

13.00 - 14.00 h

Espai de debat.

Modera:

Chema Gil, director del CREDA.

- Borja Casamitjana, responsable 

d’operacions de Torribas, SA.

- Josep Presseguer, director 

general de Grup Cooperatiu 

Fruits de Ponent.

- Lluís Fatjó-Vilas, director de la 

Fundació Banc dels Aliments 

de Barcelona.

- Eduard Vicente, Programa 

Alimenta de l’Ajuntament  

de Barcelona.

15.00 - 17.00 h

La càtedra del 
malbaratament alimentari 
UPC-Mercabarna.
A càrrec d’Anna Gras, directora 

de l’Escola d’Enginyeria 

Agroalimentària i de Biosistemes 

de Barcelona i Maite Palat, cap  

dels Serveis de Formació  

de Mercabarna.

Inclou una visita al Centre 
d’aprofitament dels aliments 
de Mercabarna.
Guiada per Georgina Cepas, cap 

de Medi Ambient de Mercabarna 

i Milagros Paseta, coordinadora 

de Responsabilitat Social 

Corporativa de Mercabarna.
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Glòria Cugat Pujol
Subdirectora general de la Inspecció 
i Control Agroalimentari del 
Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural

Llicenciada en Veterinària 

i diplomada en Seguretat 

Alimentària per la Universitat 

Autònoma de Barcelona, té una 

àmplia trajectòria professional 

en l’administració publica, amb 

càrrecs de responsabilitat a 

l’Agència de Salut Pública i  

a la Generalitat de Catalunya. 

Activa contra el malbaratament 

alimentari com a autora en 

publicacions relacionades 

amb la seguretat i la qualitat 

alimentàries i com a ponent  

en congressos.

Dr. Jordi Morató i Farreres
Coordinador de la Cátedra UNESCO 
de Sostenibilitat de la UPC

Amb 30 anys d’experiència en 

recerca, educació i gestió de 

projectes de desenvolupament 

humà sostenible, relacionats 

amb recursos (aigua, sòl, 

biodiversitat), solucions 

basades en la salut i la natura 

(NBS), l’economia circular i el 

desenvolupament comunitari 

participatiu a nivell local i global. 

Doctor en Microbiologia per 

la UAB, és un dels membres 

fundadors de la xarxa 

RECYCLING THE CITY-RECNET, 

director executiu del Programa 

RESURBE de la mateixa xarxa 

RECNET i director de la xarxa 

d’oficines de la Càtedra UNESCO 

de Sostenibilitat a nivell mundial.

Dr. Alex Godoy
Membre del Panel d’Experts en 
Seguretat Alimentària per al Comitè 
de Seguretat Alimentària de la FAO

Director del Centre d’Investigació 

en Sostenibilitat i Gestió de 

Recursos Estratègics i director 

acadèmic del Màster en Gestió 

de la Sostenibilitat de la Facultat 

d’Enginyeria de la Universidad 

del Desarrollo (Xile). Desenvolupa 

la seva tasca científica en 

l’àmbit de la sostenibilitat com 

a Investigador Associat al 

Centre d’Enginyeria de la Terra 

a la Universitat de Columbia i 

Investigador Associat del Centre 

d’Investigació de l’Aigua per a 

l’Agricultura i la Mineria.

Ponents

http://www.recitynet.org


UNIVERSITAT D’ESTIU 2021

Gaby Susanna
Directora de la Plataforma 
Aprofitem els Aliments

Ambientòloga, co-fundadora 

i directora de la Plataforma 

Aprofitem els Aliments, entitat 

que neix el 2014 amb l’objectiu 

de teixir aliances contra el 

malbaratament alimentari. 

Activista practicant del 

“learning by doing”, treballa 

per consolidar una xarxa de 

persones compromeses amb 

un sistema alimentari més 

saludable, just, sostenible i 

arrelat al territori. Més de 7 anys 

organitzant esdeveniments 

sostenibles i d’altres projectes 

de sensibilització sobre el 

malbaratament alimentari. 

Mireia Barba
Co-fundadora i CEO d’Espigoladors  
i E.I. es im-perfect food SL

Graduada en Ciències 

Empresarials i Educadora Social, 

es va iniciar en l’emprenedoria 

social amb la creació del projecte 

d’Espigoladors juntament amb 

dos socis més. Compta amb més 

de 15 anys d’experiència en gestió 

de projectes i 5 anys treballant en 

projectes de desenvolupament 

econòmic i social a l’administració 

pública. Actualment dirigeix el 

projecte global de la Fundació 

Espigoladors i és la responsable 

directa de les tres àrees de 

desenvolupament: espigolament, 

projectes i obrador. Apassionada 

i gran creient del foment de 

projectes d’economia circular 

amb triple impacte i del poder de 

la ciutadania per canviar el món.

Imatge © Gunnar Knetchel

Nuria de Pedraza Barbero 
Directora de comunicació i relacions 
institucionals d’AECOC

Llicenciada en Periodisme 

per la Universitat Autònoma 

de Barcelona i Postgrau en 

Comunicació Empresarial per 

la Universitat Pompeu Fabra 

(Barcelona). Després d’iniciar 

la seva carrera professional 

en mitjans de comunicació 

(La Vanguardia, Onda Cero 

o RNE), es va especialitzar 

en comunicació corporativa 

en diverses organitzacions 

(RENFE, Ajuntament de 

Mataró, Julià Tours, etc.). 

El 1999 es va incorporar a 

AECOC on va ocupar primer 

les posicions de responsable 

del gabinet de premsa i gerent 

de comunicació. Des de 2008 

és directora de comunicació i 

relacions institucionals d’aquesta 

associació empresarial.

Ponents
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Javier Garcia
Secretari general de World  
Central Kitchen

Sevillà establert a Washington DC 

des de fa més de 20 anys,  

es dedica a les vendes  

i el màrqueting internacional 

i té una àmplia experiència 

ajudant empreses espanyoles 

agroalimentàries a exportar 

a mercats internacionals i 

especialment al mercat nord-

americà. De petit volia ser cuiner... 

i ha acabat donant de menjar a 

milers de persones i envoltat de 

xefs des de la seva posició com a 

secretari general de l’organització 

World Central Kitchen. Aquesta 

ONG, la cara més visible de la 

qual és el cuiner José Andrés, 

actua donant resposta a crisis 

alimentàries a tot el planeta.

Chema Gil
Director del Centre de Recerca en 
Economia del Desenvolupament 
Agroalimentari UPC-IRTA (CREDA)

Professor d’Economia Agrícola 

de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC) i director del 

CREDA des de 2005, també és 

responsable de l’equip d’anàlisi 

de la cadena alimentària i el 

comportament del consumidor. 

Des de gener de 2021 dirigeix la 

càtedra Mercabarna-UPC contra 

el malbaratament alimentari. 

Amb una àmplia experiència 

en mètodes economètrics i 

estadístics per a l’anàlisi de 

les cadenes alimentàries i 

el comportament adquisitiu 

de les llars, centra les seves 

investigacions en l’economia 

de la qualitat dels aliments 

i la seguretat i les qüestions 

de política relacionades amb 

el respecte als consumidors, 

la indústria alimentària i el 

comerç. També en l’anàlisi de la 

competitivitat de la cadena de 

subministrament d’aliments.

Ponents

Carles Tejedor
Xef-partner a Think Food Group

Cuiner per devoció, etern 

aprenent del món per vocació, 

a través del coneixement de les 

cultures del món i de les diferents 

cuines, ha descobert en l’oliva 

l’eix vital entorn al qual està 

evolucionant tant professional 

com personalment. Desenvolupa 

el seu projecte a través  

d’OilAb.info, laboratori on 

canalitza la investigació de l’oli 

com a origen i com a base per 

a diferents productes, plats, 

combinacions i per a noves 

creacions. El projecte s’inclou 

en la societat DESIGN COOK, 

S.L. que representa la marca 

OILMOTION.

Durant 5 anys ha exercit com a 

docent de l’oli en el màster de 

Cuina i Ciència de Harvard i un 

any al MIT University. Col·labora 

activament amb la Universitat de 

Barcelona en la investigació sobre 

els olis i dirigeix OILB de Terrassa.
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Josep Presseguer
Director general de Grup Cooperatiu 
Fruits de Ponent

Des de 2014 és director 

general del Grup Cooperatiu 

Fruits de Ponent, companyia 

agroalimentària especialitzada 

en producció i comercialització 

d’aliments saludables així com 

la prestació de serveis als seus 

socis agricultors de la zona de 

Lleida. Actualment és membre 

dels consells d’administració 

d’Indulleida S.A., Fruit Futur, 

AIE i Mercolleida S.A i membre 

de Comitè Executiu de la Xarxa 

Espanyola del Pacte Mundial 

de Nacions Unides. També ha 

exercit llocs de responsabilitat 

a la Generalitat de Catalunya, 

Catalonia Qualitat i Prodeca, 

entre d’altres organismes 

institucionals i acadèmics.

Lluís Fatjó-Vilas Barbat
Director de la Fundació Banc dels 
Aliments de Barcelona

Amb una trajectòria professional 

de més de 40 anys dirigint equips 

en el sector de la investigació de 

mercats i els estudis d’opinió, és 

director del Banc dels Aliments 

de Barcelona des de 2016. 

L’any passat aquesta entitat va 

proporcionar 20 milions de kg 

d’aliments (el 50% productes 

recuperats) a més de 160.000 

persones en situació de 

vulnerabilitat a la província de 

Barcelona. Actualment també 

dirigeix la Federació Catalana de 

Banc dels Aliments i és membre 

de el patronat de la Fundació 

Banc dels Aliments.

Ponents

Borja Casamitjana
Responsable d’operacions de 
Torribas, SA

Amb una àmplia experiència 

professional al món de 

l’alimentació, primer a STEF, 

empresa dedicada al transport 

de menjar fresc i congelat i des 

de fa més de 15 anys a Torribas, 

empresa familiar referent en 

producció, condicionament i 

comercialització de patates i 

cebes, on desenvolupa  

diverses funcions de gerència  

i gestió logística.
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Ponents

Maite Palat
Cap dels Serveis de Formació  
de Mercabarna

Llicenciada amb grau en 

Farmàcia per la Universitat de 

Barcelona; Postgrau en Ciències 

de l’Alimentació i Nutrició 

(UB), Postgrau en Formació de 

Formadors (Institut de Ciències 

de l’Educació-UPC) i postgrau 

en Qualitat a la Formació 

Ocupacional (Unitat de Formació 

de Formadors. UPC).  

Ha promogut projectes adreçats 

a la professionalització del sector 

agroalimentari a través de la 

formació de persones amb risc  

de vulnerabilitat per a la seva 

inserció laboral, així com de la 

formació dels treballadors pel  

seu desenvolupament.

Anna Gras
Directora de l’Escola d’Enginyeria 
Agroalimentària i de Biosistemes  
de Barcelona (EEABB)

Doctora enginyera agrònoma per 

la UPC i la Universitat de Lleida,  

i màster en Viticultura i Enologia, 

és professora de la EEAAB des de 

1986 en l’àmbit de la fructicultura 

i la viticultura, a més de directora. 

En els últims anys ha impulsat les 

activitats de transferència entre la 

universitat i empreses del sector 

i administracions públiques. Està 

centrada en convertir la EEABB 

en un centre referent en l’àmbit 

agroalimentari i de biosistemes, 

aportant professionals i personal 

investigador capaços d’adaptar-

se a les novetats en la indústria 

alimentària i en sectors com 

l’agricultura, el paisatgisme o la 

biotecnologia industrial.

Eduard Vicente
Programa Alimenta de l’Ajuntament 
de Barcelona

Gerent del Districte d’Horta 

Guinardó de l’Ajuntament de 

Barcelona des de 2015, forma 

part de l’equip que impulsa 

el Programa Alimenta de 

l’Ajuntament. Va dirigir entre 

2011 i 2015 la Fundació Futur, 

empresa d’inserció sociolaboral 

especialitzada en restauració per 

a col·lectivitats amb producte 

ecològic. Impulsor del projecte 

Menja Futur, que atén les 

necessitats bàsiques de persones 

en risc de pobresa, donant feina  

i menjar.



L’alimentació 
sostenible com 
una oportunitat 
econòmica 
pel comerç de 
proximitat i la 
petita i mitjana 
agricultura local
6 de juliol
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BLOC 1. CONTEXTUALITZACIÓ

9.00 - 9.45 h

Pla d’acció per a l’alimentació 
sostenible. La Carta 
alimentària de la regió 
metropolitana. 
A càrrec d’Alvaro Porro, 

comissionat d’Economia Social, 

Desenvolupament local i Política 

Alimentària de l’Ajuntament  

de Barcelona i representant  

del Pla Estratègic Metropolità  

de Barcelona (PEMB).

9.45 - 10.30 h

Sitopia: How Food Can  
Save the World. 
A càrrec de Carolyn Steel, 
arquitecta i urbanista. Autora del 

llibre Hungry cities, on reflexiona 

sobre impacte social i físic del 

sistema alimentari a les ciutats 

modernes. 

BLOC 2. MARC INSTITUCIONAL

11.00 - 12.00 h

Oportunitats i reptes davant 
la reforma de la LLei 12/2013 
de la cadena alimentària. 
A càrrec de José Miguel, director 

general d’Indústria Alimentària 

del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación del 

Gobierno de España.

BLOC 3. TAULA RODONA:

INICIATIVES AL NOSTRE ENTORN

Modera: 

Ester Vidal Pujol-Xicoy, 
directora de serveis d’economia 

cooperativa, social i solidària  

a l’Ajuntament de Barcelona.

12.00 - 12.30 h

Red de ciudades por la 
Agroecología. 
A càrrec de Jorge Molero, 

coordinador de la Red de 

ciudades por la Agroecología.

12.30 - 13.00 h

Biomarket. El primer mercat 
de producte Bio. 
A càrrec d’Ingrid Buera, directora 

de Màrqueting i Clients de 

Mercabarna.

13.00 - 13.30 h

Comerços verds.
A càrrec de Francesc Leyva, 

secretari general de la Federació 

de Mercats Municipals de Barcelona.

13.30 - 14.00 h

La Xarxa de mercats 
cooperatius.
A càrrec de Laura Bosch, 

membre del consell rector de 

Foodcoop BCN. 

BLOC 4. EL ROL DE LA XARXA 

DE MERCATS MAJORISTES

14.00 - 15.00 h

Espai de debat sobre el 
paper de la xarxa de mercats 
majoristes d’alimentació 
en matèria d’alimentació 
sostenible.

Modera:

Francesc Reguant, director 

de l’Observatori d’Economia 

Agroalimentària del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya.

- Carles Vicente, membre 

d’Unió de Pagesos.

- Eduard Escofet, president 

de la Federació de Gremis 

de Detallistes de Productes 

Alimentaris i Associacions  

de Concessionaris de Mercats 

de Catalunya (FEGRAM).

- Raúl Torres, CFO de Peixos 

Sampera.
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Ponents

Alvaro Porro
Comissionat d’Economia Social, 
Desenvolupament local i Política 
Alimentària de l’Ajuntament  
de Barcelona representant  
del Pla Estratègic Metropolità  
de Barcelona (PEMB)

Activista en diverses àrees  

com el consum responsable, 

l’habitatge, la sobirania 

alimentària, l’economia social  

i els processos participatius des 

de la seva formació acadèmica 

com a economista. Actualment  

és comissionat d’Economia 

Social, Desenvolupament Local  

i Política Alimentària  

de l’Ajuntament de Barcelona  

i director del Projecte Barcelona 

Capital Mundial Alimentació 

Sostenible 2021. Fundador i 

creador del projecte “Estarter”, 

una iniciativa innovadora de 

suport i acompanyament a 

la emprenedoria col·lectiva 

pertanyent a l’Institut de Govern 

i Polítiques Públiques (IGOP) 

de la Universitat Autònoma 

de Barcelona. Formador en 

economia, àmbit en el qual ha 

desenvolupat diversos projectes 

editorials i audiovisuals.

Carolyn Steel
Arquitecta i urbanista

Arquitecta i acadèmica amb 

seu a Londres, és una autoritat 

en alimentació i urbanisme. És 

autora de Hungry City: How Food 
Shapes Our Lives (2008) i Sitopia: 
How Food Can Save the World 
(2020). El seu concepte ‘sitopía’, 

o lloc de menjar (del grec sitos, 

menjar + topos, lloc) ha guanyat 

un ampli reconeixement. Carolyn, 

directora de Kilburn Nightingale 

Architects, va estudiar a  

la Universitat de Cambridge 

i ha estat docent a diverses 

universitats, incloses Cambridge, 

Wageningen i la London School 

of Economics. Té una àmplia 

experiència internacional  

com oradora, com demostra  

la seva xerrada TED de 2009,  

que acumula més d’un milió  

de reproduccions.

José Miguel Herrero
Director general d’Indústria 
Alimentària del Ministerio  
de Agricultura, Pesca y Alimentación 
del Gobierno de España

Enginyer Agrònom de 

l’especialitat d’Economia Agrària 

per la Universidad Politécnica  

de Madrid (UPM), ocupa el càrrec 

de director general de la Indústria 

Alimentària des del qual promou 

i defensa els aliments d’Espanya; 

facilita el diàleg entre agricultors  

i ramaders, indústria alimentària 

 i distribució; lluita contra el  

frau i el malbaratament 

alimentari, i vetlla per la qualitat  

i transparència del sector. 

Va crear i dirigir l’Agència 

d’Informació i Control Alimentaris 

(AICA) el 2013.



UNIVERSITAT D’ESTIU 2021

Ester Vidal Pujol-Xicoy
Directora de Serveis d’Economia 
Cooperativa, Social i Solidaria i 
Política Alimentària de la Gerència 
de Política Econòmica  
i Desenvolupament Local  
de l’Ajuntament de Barcelona 

Llicenciada en direcció i 

administració d’empreses per 

ESADE, desprès de treballar 

més de 20 anys acompanyant 

cooperatives i altres projectes 

d’ESS en organització i estratègia, 

el març del 2016 s’incorpora a 

l’Ajuntament de Barcelona com  

a Directora de Serveis 

d’Economia Cooperativa, Social 

i Solidària. En aquest temps ha 

contribuït a impulsar i estructurar 

el servei per desenvolupar noves 

polítiques de desenvolupament 

socioeconòmic en els àmbits del 

Foment de l’Economia Social i 

Solidària, l’economia de les cures, 

el consum responsable i un model 

alimentari més sostenible.

Jorge Molero Cortés
Coordinador tècnic de la Red  
de Ciudades por la Agroecología

Enginyer Agrònom per la UPM 

i Màster en Agroecologia per 

la UCO, està especialitzat en 

canals curts de comercialització, 

treball associatiu i cooperatiu, 

amb èmfasi en la sostenibilitat 

econòmica de projectes 

agroecològics. Des de la Xarxa 

de Ciutats per l’Agroecologia 

i el Consorci GIASAT (Gestió 

Integral de Sistemes Alimentaris 

Territorialitzats) impulsa la 

posada en marxa, gestió i 

avaluació de petits projectes per 

generar alternatives alimentàries 

realment sostenibles des 

d’una visió participativa. Ha 

desenvolupat nombrosos treballs 

tècnics, d’investigació i formació 

en agroecologia, així com en la 

producció d’hortícoles i fruiters  

a nivell professional.

Ingrid Buera
Directora de Màrqueting i Clients  
de Mercabarna

Llicenciada en Periodisme 

per la Universitat Autònoma 

de Barcelona; Postgrau en 

Comunicació Empresarial 

(IDECUPF), Postgrau en 

Protocol (ESPRI) i diplomada en 

Desenvolupament Directiu (EADA 

Business School). Va treballar 

primer en diferents mitjans de 

comunicació i després en l’àmbit 

de la comunicació dins l’empresa. 

És la responsable de definir 

l’estratègia global de màrqueting i 

clients alineant-la amb el propòsit 

de l’organització, i de reforçar la 

relació de la Unitat Alimentaria 

amb altres organitzacions, guiant 

la comunicació de Mercabarna.

Ponents
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Francesc Leyva
Secretari general de la Federació de 
Mercats Municipals de Barcelona

Amb una forta vinculació amb els 

mercats municipals de Barcelona, 

porta més de 50 anys exercint 

de peixater en el negoci familiar 

i ha estat president del Mercat 

de Sants fins a l’any 2018, mercat 

del qual dirigeix en l’actualitat 

l’Aula Gastronòmica. És secretari 

general de la FEMM, cap del 

projecte “Comerç Verd” i ha 

estat membre de la Junta del 

Gremi de Peixaters de Catalunya 

durant dues etapes. És també 

director comercial de DEIP2000 

i PUBLIMERCA, empreses 

dedicades a la promoció dels 

mercats municipals.

Laura Bosch Delgado
Membre del consell rector de 
Foodcoop BCN

Sòcia fundadora de la 

Cooperativa Supermercat 

Cooperatiu i Participatiu BSN 

SCCL, actualment secretària 

del consell rector. Formada 

en sociologia, ciències de la 

comunicació entre moltes altres 

matèries, es guanya la vida 

en un altre sector sense cap 

connexió, però a títol personal 

ha estat activista dins el consum 

agroecològic des de fa molts 

anys a través del seu grup de 

consum de barri.

Ponents

Francesc Reguant
Director de l’Observatori d’Economia 
Agroalimentària del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

Economista i MBA en Funció 

Directiva, és president de 

la Comissió d’Economia 

Agroalimentària del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, 

entitat on dirigeix l’Observatori 

de l’Economia Agroalimentària. 

També és membre del CONEXT 

(Comitè Assessor Catalunya 

Next Generation EU). Ha exercit 

càrrecs directius a l’IRTA i al 

Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca de la 

Generalitat de Catalunya. 

Simultanieja la seva activitat  

amb la docència i la divulgació  

i és autor de diversos llibres,  

entre ells Gestión integrada 

(2006), Entendre l’agricultura 

(2011) i coautor de El Sistema  
Alimentario (2016).
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Carles Vicente
Membre d’Unió de Pagesos

Coordinador comarcal d’Unió  

de Pagesos responsable  

de les seccions d’Organització, 

Acció Sindical i Comunicació,  

de Desenvolupament Rural,  

Medi Ambient i Medi Rural i 

d’Economia Agrària i Fiscalitat.

Ponents

Eduard Escofet
President de la Federació de 
Gremis de Detallistes de Productes 
Alimentaris i Associacions de 
Concessionaris de Mercats de 
Catalunya (FEGRAM)

Dedicat a la comercialització de 

productes carnis des de 1961, 

Eduard Escofet és un referent 

en el comerç de proximitat de 

Barcelona, tant per la seva faceta 

d’impulsor de l’empresa familiar 

Escofet Oliver, amb 11 carnisseries 

i xarcuteries a la ciutat, com per 

la seva vinculació amb importants 

organismes del món de el 

comerç, entre els quals destaquen 

la Federació de Mercats 

Municipals de Catalunya (FEMM) i 

la Federació de Gremis i Mercats 

de Catalunya (FEGRAM), entitats 

que presideix en l’actualitat. 

També és president del Mercat 

del Ninot (Barcelona) i membre 

de la comissió permanent de la 

patronal PIMEC COMERÇ.

Raúl Torres
CFO de Peixos Sampera i professor  
de la Universitat de Barcelona. 

Des del 2021 és professor de 

Microeconomia al grau d’ADE de 

la facultat d’economia i empresa 

a la Universitat de Barcelona. 

Impulsa el projecte de posar en 

marxa un programa perquè els 

alumnes facin pràctiques en les 

empreses del polígon alimentari 

de Mercabarna.



La innovació 
tecnològica per a 
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BLOC 1. CONTEXTUALITZACIÓ

9.00 - 9.45 h

L’ecosistema foodtech. 
A càrrec de Clara Bartra, 

directora general de  

Forward Fooding.

9.45 - 10.30 h

La Mercabarna del futur.
A càrrec de Pablo Vilanova, 

director d’Estratègia i Innovació 

de Mercabarna.

BLOC 2. LA TECNOLOGIA 

AL SERVEI DE L’ALIMENTACIÓ

SALUDABLE

11.00 - 11.15 h

Gastronomia, creativitat  
i innovació tecnològica per 
menjar millor.
A càrrec de Toni Massanés, 

director general de Fundació 

Alícia. 

11.15 - 12.00 h

Buying circular. Transició cap 
a un model de consum basat 
en les decisions de compra 
sostenibles i saludables.
A càrrec d’Amaya Prat, directora 

I+D+i i Sostenibilitat del Grup 

Ametller Origen.

Presenta:

Toni Massanés, director general 

de Fundació Alícia.

BLOC 3. LA TECNOLOGIA AL 

SERVEI DE L’ALIMENTACIÓ 

SOSTENIBLE

12.00 - 12.15 h

Una alimentació sostenible 
per deu milions de persones.
A càrrec d’Anna Palli, 
coordinadora de 

desenvolupament estratègic  

de l’IRTA. 

12.15 - 13.00 h

Zyrcular Foods. La proteïna 
alternativa.
A càrrec de Santi Aliaga,  

CEO de Zyrcular Foods.

Presenta:

Anna Pallí, coordinadora de 

desenvolupament estratègic  

de l’IRTA.

 

BLOC 4. LA TECNOLOGIA 

AL SERVEI DE LA DISTRIBUCIÓ 

SOSTENIBLE

13.00 - 13.30 h

Logistic Marketplace  
de Mercabarna. 
A càrrec de Toni Nieto, 
coordinador d’estratègia  

i estudis de Mercabarna.

13.30 - 14.00 h

Pla digitalització IMMB. 
Marketplace Mercats 
Barcelona. 
A càrrec de Pilar Roca, directora 

d’Organització, Sistemes i 

Màrqueting de l’Institut Municipal 

de Mercats de Barcelona.

14.00h - 14.30 h

Acte de cloenda.
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Clara Bartra
Directora general de Forward 
Fooding

Amb una trajectòria de més 

de vint anys en l’àmbit de la 

innovació en el sector alimentari, 

ha estat directora de Màrqueting, 

Chief Innovation Officer i 

directora de Growth Center de 

la multinacional GBFoods, des 

d’on ha liderat equips d’innovació 

disruptiva i desenvolupat diversos 

projectes transformacionals.

Actualment és directora general 

del Food Tech Hub de Forward 

Fooding a Barcelona, dedicada 

a impulsar projectes d’impacte 

que combinen la potència de les 

companyies consolidades i el 

talent i l’agilitat de les empreses 

emergents amb l’objectiu 

de catalitzar la revolució del 

sistema alimentari.Col·labora 

amb startups i imparteix classes 

d’innovació a EAE.

Pablo Vilanova
Director d’Estratègia i Innovació de 
Mercabarna

Enginyer Industrial Superior 

per la Universitat Politècnica de 

Catalunya i MBA per ESADE, el 

2007 s’incorpora a Mercabarna, 

on s’encarrega del disseny i 

l’execució de projectes sinèrgics 

entre empreses del sector 

alimentari (logística, seguretat 

alimentària, etc.), així com la 

direcció d’estudis i projectes en 

infraestructures dels diferents 

Mercats Centrals de Barcelona. 

Ha realitzat assessorament en 

projectes de mercats majoristes 

a Amèrica, Europa i Orient Mitjà, 

tant en aspectes d’estratègia de 

negoci com en infraestructures 

i logística. Actualment dirigeix 

l’Àrea d’Estratègia i Innovació 

de Mercabarna, des d’on 

impulsa la innovació i el canvi 

estratègic agroalimentari de la 

Unitat Alimentària de Barcelona 

desenvolupant les principals 

oportunitats en matèria de 

sostenibilitat i digitalització  

de el sector.

Amaya Prat
Directora I+D+i i Sostenibilitat  
del Grup Ametller Origen

Enginyera Agrònoma per la 

Universidad Pública de Navarra, 

està especialitzada en Agricultura 

Ecològica en els àmbits de 

producció i de certificació i 

ha estat directora tècnica de 

el Consell Català d’Agricultura 

Ecològica. En la seva trajectòria 

acadèmica i professional destaca 

l’especialització en gestió de 

projectes d’I+D+i vinculats al 

sector alimentari i en l’actualitat 

és directora d’I+D+i i sostenibilitat 

del Grup Ametller Origen.

Ponents
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Toni Massanés
Director General de Fundació Alícia

Director general de la Fundació 

Alícia, centre de recerca en 

cuina amb la missió que tots 

mengem millor, reconegut amb 

els premis PAAS, NAOS, Nacional 

de Gastronomia Saludable de la 

RAEG i Nacional d’Investigació de 

la FCR, entre d’altres.

Com gastrònom va merèixer 

el premi Juan Mari Arzak 

de Gastronomia i Mitjans de 

Comunicació i el premi Ciutat de 

Barcelona de Gastronomia 2016. 

El 2020 ha estat considerat com 

un dels 35 millors comunicadors 

gastronòmics d’Espanya.

Santi Aliaga
CEO de Zyrcular Foods

Llicenciat en ADE per la 

Universitat Pompeu Fabra, 

Màster en Control Financer 

i en Transformació Digital 

per ESADE i amb estudis 

especialitzats en negocis 

agrícoles a la Harvard Business 

School, és CEO de Zyrcular 

Foods, empresa especialitzada 

en desenvolupament, producció 

i distribució de proteïnes 

alternatives a la carn. Professor 

del Màster en Auditoria, 

Comptabilitat i Control de Gestió 

a la Universitat de Lleida.

Ponents

Anna Pallí
Coordinadora de desenvolupament 
estratègic de l’IRTA

Formada com a enginyera 

agrònoma a la Universitat de 

Lleida, és coordinadora de la 

Unitat de Vigilància Tecnològica 

i Intel·ligència Competitiva de 

l’Institut de Recerca i Tecnologia 

Agrícola i Alimentària (IRTA) 

des d’on contribueix a promoure 

sistemes alimentaris innovadors, 

climàticament intel·ligents, 

saludables i sostenibles. També  

és responsable del Sistema 

Integrat de Gestió d’aquest centre 

de recerca públic, on treballa 

des de 2004. Anteriorment 

havia treballat en l’àmbit de 

la consultoria i la certificació 

de sistemes de qualitat i medi 

ambient i també com  

a promotora tecnològica.
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Ponents

Toni Nieto i Rivera
Coordinador del Clúster Alimentari 
Mercabarna 

Format en ADE i en Ciències 

Empresarials, atresora més de  

20 anys d’experiència en la 

gestió de l’atenció al client i el 

màrqueting relacional. Amb una 

visió àmplia de la cadena de valor 

del sector alimentari, coordina el 

Clúster Alimentari Mercabarna-

Barcelona des del qual impulsa 

iniciatives innovadores per al 

progrés i la competitivitat de les 

empreses de el sector.

Pilar Roca i Viola
Directora d’Organització, 
Màrqueting i Sistemes  
de l’Institut Municipal de Mercats  
de l’Ajuntament de Barcelona

Llicenciada en Ciències del 

Treball per la Universitat Oberta 

de Catalunya, diplomada en 

Turisme i Màster en Direcció 

Pública, ha desenvolupat diverses 

responsabilitats a l’Ajuntament 

de Barcelona i en l’actualitat 

lidera la Direcció d’Organització, 

Màrqueting i Sistemes de l’Institut 

Municipal de Mercats de Barcelona.



MÉS INFORMACIÓ A 

mercabarna.es/universitatestiu

https://www.mercabarna.es/serveis/formacio/universitat-estiu-2021/

