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La sostenibilitat a la cadena agroalimentària, tema de la primera 
Universitat d’Estiu de Mercabarna  

Tendències i reptes del sector agroalimentari 

El 2 de juliol, s’inaugura la primera universitat d’estiu que organitza Mercabarna. Sota 
el lema ‘La sostenibilitat a la cadena agroalimentària’, els diferents ponents tractaran 
sobre les tendències i els principals reptes del sector agroalimentari. La trobada, que 
compta amb la col·laboració de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (ESAB-UPC) i d’AECOC (Associació d' empreses 
del gran consum) reunirà a un centenar de professionals i estudiants del sector 
agroalimentari.  

Els ponents són docents, investigadors i professionals del més alt nivell, que 
representen els diferents graons de la cadena alimentària. A les 9h, del dia 2 de juliol, 
el regidor de Turisme, Comerç i Mercats i president de Mercabarna, Agustí Colom 
inaugurarà la Universitat.  

El desenvolupament sostenible, una oportunitat per al sector agroalimentari 

 A les 9.30h es tractarà ‘El sector agroalimentari davant el canvi de paradigma’, a 

càrrec de Blanca Tiliger, Eco-Innovation Strategist a Inèdit i Xavier Cros, 

responsable de la Plataforma d’Estudi del Comprador ‘Shopperview’ d’AECOC. Els 

ponents tractaran el següents temes: El sector en xifres, la cadena de valor 

agroalimentària, el impacte ambiental del sector, la sostenibilitat com 

oportunitat, les forces del canvi i les principals tendències d’ecoinnovació 

agroalimentària.  
 

 A les 10.00h es tractarà ‘L’Estratègia europea de desenvolupament sostenible: 

Tendències i reptes de caràcter global i espanyol’, a càrrec d’Arturo Angulo, 

director d’Associacions i Relacions Institucionals de la FAO, que parlarà sobre els 

objectius clau de l’estratègia i els reptes, així com de les mesures per afrontar-los. 

 

Dia: 2 de juliol   

Hora: De 9 a 10.30h 
  

On: C/Major de Mercabarna, 76 (Centre Directiu-Sala d’Actes) 
 

Programa:   

  -09.00h- Inauguració 
 

  -09.30h- El sector agroalimentari davant el canvi de paradigma 
 

  -10.00h- Estratègia europea de desenvolupament sostenible: Tendències i reptes de 
caràcter global i espanyol 
 

Consulteu el programa: www.mercabarna.es/serveis/formacio/universitat-estiu/ 

http://www.mercabarna.es/serveis/formacio/universitat-estiu/

