
Presentació

La gastronomia està mostrant un indubtable compromís amb un desen-
volupament cada cop més sostenible afectant a tot el seu ecosistema i 
a totes les dimensions de la sostenibilitat, tant la mediambiental,  la sò-
cio-cultural com l’econòmica.

En aquest sentit, el consumidor també està presentant canvis en els seus 
valors, tant en el moment d’alimentar-se com en d’altres activitats, com 
en les experiències gastronòmiques i/o les turístiques.

A més, cal afegir, que la gastronomia local com atractiu turístic aporta a 
la sostenibilitat de les destinacions, i pot contribuir en aquest procés de 
desenvolupament sostenible i responsable del sector. Els recursos gas-
tronòmics faciliten la diferenciació de les destinacions, la transmissió de 
la cultura i els elements identitaris del territori als que ens visiten, i facilita 
la incorporació a l’activitat turística de sectors que fins el moment no s’hi 
havien beneficiat, com el sector primari.

I per aquest motiu que cada cop són més destinacions que utilitzen la 
gastronomia local com a estratègia turística.
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Per fer front al desenvolupament sostenible de la gastronomia tenint en 
compte tot l’ecosistema, dos dels pilars principals són la innovació i l’hu-
manisme.

La innovació permetrà trobar fórmules diferents per assolir els reptes 
que han d’estar enfocats a donar resposta als nous valors de la demanda 
centrat en aquest nou “humanisme” que condiciona la manera de relacio-
nar-nos amb la gastronomia.

Davant aquesta realitat la XVI Trobada Gastronòmica vol debatre i re-
forçar el coneixement holístic de la gastronomia, on el foment de la inno-
vació i l’humanisme seran els eixos vertebradors.

També vol aprofundir amb les relacions entre el sector primari, el territori, 
i activitats econòmiques com el turisme i la restauració, com a eines per 
reforçar les interrelacions entre l’ecosistema gastronòmic. I finalment, vol 
conèixer projectes i bones pràctiques referides al desenvolupament sos-
tenible de la gastronomia i la innovació.



Dilluns 2 de maig 

Presentació i moderació 
Carme Gasull, periodista gastronòmica 

10.00 h
Inauguració
• Maria Abellanet i Meya.

CEO del CETT
• Eva Menor.

Il·lma. Presidenta de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic,
Turisme i Comerç de la Diputació de
Barcelona

10.15 h 
Benvinguda 
Carles Gaig.  
Restaurant Gaig, Padrí de la Trobada 

10.20 - 11.00 h 
Ponència inaugural 
Humanisme i Innovació en 
gastronomia

La innovació i la comprensió dels 
canvis en els valors de les persones 
en el moment de relacionar-
se amb la gastronomia, són els 
eixos vertebradors que facilitaran 
l’assoliment dels reptes en 
desenvolupament sostenible de la 
gastronomia i la restauració. De la 
mà d’una de les principals xefs del 
món reflexionarem sobre aquests dos 
conceptes i de la seva importància 
per una evolució de la gastronomia 
innovadora i sostenible.

Carme Ruscalleda.  
Xef i divulgadora gastronòmica

11.00 - 12.00 h
Taula rodona 
Diàlegs i estratègia: Relacions 
Pagesos i el sector de la restauració

La relació entre el producte local 
i la restauració són claus en la 
contribució al desenvolupament 
sostenible de la gastronomia. La 
seva relació pot afavorir un menor 
impacte mediambiental així com 
aportar al foment d’una alimentació 
més saludable. A més, la posada en 
valor del producte local per part del 
sector de la restauració facilita la 
transmissió de valors identitaris, tant 
a la comunitat local com als visitants 
i alhora contribuir a la viabilitat de 
productors locals.

• Enric Casasayes.
Les Arnaules, Bages

• Miquel Torres Mulet.
Agrícola del Prat, Baix Llobregat

• Dídac Valera. 
La Cistella d’en Dídac, Maresme.

• Miquel Aldana. 
Restaurant Tres Macarrons, 
1* Michelin

• Víctor Quintillà. 
Restaurant La Lluerna, 1* Michelin

• Xavier Pellicer. 
Restaurant Xavier Pellicer 

Modera:  
Felipe Celis. Professor i xef de 
CETT-UB, expert en sostenibilitat 
gastronòmica

12.00  - 12.30 h
Descans

PROGRAMA



12.30 -13.20 h
Ponència 
Innovació en el producte i el 
seu rendiment. La cuina com a 
prescriptora.
Tech Rebels + Chef Rebels, 
l’empoderament mitjançant la 
tecnologia i els fogons. 

Heura Foods com a cas d’innovació en 
producte gastronòmic que ha sabut 
adaptar-se aquests nous valors de la 
demanda i que el desenvolupament 
sostenible i responsable de la 
gastronomia necessita, el seu model 
de negoci transgressor i l’estratègia 
d’I+D en el procés creatiu dels seus 
productes

• Aurélie Guiot.
Líder de desenvolupament de Nous
productes d’Heura Foods

• Alex Pirla. 
Responsable culinari global d’Heura
Foods

Dimarts 3 de maig 

Presentació i moderació 
Carme Gasull, periodista gastronòmica 

10.00 h
Benvinguda

10.10 - 11.00 h 
Ponència inaugural 
Dinamització del patrimoni culinari. 
L’Alta Cuina ambaixadora del territori, 
la restauració i el turisme.  

El patrimoni culinari és un element 
de la cultura d’un territori, i el 
sector de la restauració, ens facilita 
l’accés a experiències úniques. Xefs 
ambaixadors, prestigien i posicionen 
aquests elements identitaris tant 
a la població local com a tots 
aquells que ens visiten; contribuint 
d’aquesta manera, a la satisfacció de 
l’experiència gastronòmica durant 
l’estada i al foment del patrimoni 
culinari. La creativitat i la innovació 
del xef Jordi Cruz, ha posicionat en 
alt nivell la ciutat de Barcelona, així 
com la província, fet que prioritza el 
territori com a punt d’interès de l’alta 
gastronomia.

Jordi Cruz.  
Xef Restaurant Àbac, Barcelona 
3* Michelin 
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11.00 - 12.00 h
Taula rodona 
Nous models de negoci d’enoturisme: 
aplicació sostenible i mirada 
humanista.

De la mà de sommeliers i dels 
responsables del servei turístic a 
cellers coneixerem com a afectat a 
les propostes de cellers i restaurants 
aquest canvis en els valors de la 
demanda i com han fet front als reptes 
en desenvolupament sostenible.

• Marta Membrives.
Responsable Enoturisme al celler 
Abadal

• Virginia Vacarisas. 
Responsable Enoturisme al celler 
Albet i Noya.

• Pepi Milà.
Copropietària i responsable 
d’enoturisme del celler Can Roda

• Anna Vicens.
Responsable de les botigues Wine 
Palace i Presidenta de l’Associació 
Catalana de Sommeliers

• Glòria Vallès.
Especialista en marketing i fundadora 
de Wine Style Travel

Modera:  
Emma Pla. Professora i directora del 
Màster en Innovació de la Gestió 
Turística del patrimoni culinari i 
gastronòmic, CETT-UB

12.00  - 12.30 h
Descans

12.30-13.15 h 
Ponència 
Smart data al servei de la 
competitivitat i sostenibilitat de 
negocis i territoris gastronòmics.
La correcta aplicació de la tecnologia 
en el context de la transformació digital 
d’empreses i destinacions, ens permet 
un millor coneixement del client i el 
visitant abans, durant i després de la 
seva experiència gastronòmica. 
Vivential Value ens mostrarà casos 
reals d’innovació en intel·ligència 
aplicada al turisme gastronòmic, 
seguint aquest customer journey i que 
connecten directament amb reptes 
de sostenibilitat econòmica, cultural i 
mediambiental del sector.

Rafael González. 
Soci Director en Vivential Value

13.15-13.25 h 
Conclusions XVI Trobada Gas-
tronòmica 
Helena Martín. Directora del Grup de 
Recerca de Cuina i Gastronomia CETT-
UB

13.25-13.30 h 
Cloenda XVI Trobada 
Gastronòmica 
Nan Ferreres. Directora de l’Escola 
Tècnica Professional i dels estudis  
de gastronomia del CETT-UB


