Convocatòria de premsa: 11 abril

Experts de 25 països debatran sobre ‘Els mercats del futur: eficients i
responsables’

Mercabarna presenta el Congrés Mundial de Mercats
 Es presentaran les principals conclusions de l’estudi ‘Les noves
tendències del consumidor d’aliments frescos a Europa, Usa i Àsia’
 Ferran Adrià presentarà el seu nou projecte durant el Congrés
El proper dijous, 11 d’abril, a les 11.30h, a Mercabarna, el regidor de Turisme, Comerç
i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona i president de Mercabarna, Agustí Colom,
acompanyat pel el director general de la companyia, Josep Tejedo, presentarà el
programa del Congrés Mundial de Mercats, que Mercabarna organitza a Barcelona del
16 al 18 d’abril en el marc de la fira Alimentaria. En aquest Congrés 250 experts
procedents de 25 països debatran sobre ‘Els Mercats del futur: eficients i
responsables”.
Durant la roda de premsa també es presentaran les principals conclusions de l’estudi
‘Claus per adaptar el mercat a les demandes dels nous consumidors de producte
fresc a Europa, USA i Àsia”, encarregat per Mercabarna a Kantar Worldpannel per al
Congrés. L’estudi identifica les estratègies a seguir per donar resposta als nous hàbits
de consum d’aliments frescos.
El Congrés comptarà, entre altres, amb la participació de Ferran Adrià, considerat per a
molts el millor xef del món, que presentarà el nou projecte que esta desenvolupant en
la seva fundació elBullifoundation, amb l’assessorament de Mercabarna.
Així mateix, s’explicarà les iniciatives internacionals d’èxit que es donaran a conèixer
pel que fa a la lluita contra el malbaratament alimentari, l’eficiència mediambiental i
la mobilitat, entre d’altres.
I es donaran a conèixer totes les iniciatives de responsabilitat amb la societat per les
quals Mercabarna ha estat triada per organitzar aquest Congrés, així com els resultats
que aquestes iniciatives han comportat.
Dia: Dimecres, 11 d’abril
Hora: d’11.30 a 12.30H
Tema: Presenació programa Congrés Mundial de Mercats i conclusions estudi ‘Claus
per adaptar els mercats a les noves demandes d’aliments frescos a Europa, USA i Àsia’
Lloc: Sala d’Actes de Mercabarna (Carrer Major de Mercabarna, 76. Centre Directiu)
Més informació: Roser Lapuente, Cap de Mitjans de Comunicació;
Tl: 93 556 35 08/93 556 30 00/610 59 50 24; lapuente@mercabarna.cat

