
 

 

ACTE DE CLOENDA                                                                                                                     
TERCER CONGRÈS CATALÀ DE LA CUINA 2018-2019 

Dijous, 28 de novembre de 2019 

Auditori Palau de la Generalitat 

 

Presidència: Molt Honorable president de la Generalitat, Sr. Quim Torra i Pla 

Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Sra. Teresa Jordà i Roura 

Director Executiu del Tercer Congrés Català de la Cuina 2018.2019, Dr. Màrius Rubiralta 

Coordinadora General del Tercer Congrés Català de la Cuina. Sra. Pepa Aymamí 

 

9:00-9:15 Obertura de l’acte oficial de cloenda 

Paraules de la Consellera obrint el marc de III Congrés i de la cloenda.  

9:15-9:30  Resum del funcionament i de les activitats del III Congrés de forma global. 

Paraules del Director Executiu 

9:30 Resum de les activitats principal realitzades en cada àmbit territorial (amb ajuda de 
projecció d’imatges o powerpoint) 

9:30-9:40 Paraules del president de la Comissió Territorial de Girona, Dr. Ramon Moreno 
(UdG) 

9:40-9:55 Intervenció sobre l’Eix “El paper dels cuiners i cuineres com a promotors de la 
cuina catalana” 

“La creativitat del cuiner/cuinera com element evolutiu de la cuina” 

9:55-10:05 Paraules del president de la Comissió Territorial de Lleida, Dr. Jordi Graell (UdL) 

10:05-10:20 Intervenció sobre l’Eix “Cuina, Industria i Treballa” 



“El sector primari com a motor de la cuina catalana: reptes i oportunitats” 

10:20-10:30 Paraules de la presidenta de la Comissió Territorial de Tarragona i Terres de 
l’Ebre, Dra. Marta Gemma Nel·lo (URV) 

10-30-10:45 Intervenció sobre l’Eix “Cuina i Societat: La Cuina catalana com a eina de 
prevenció, cohesió social i sostenibilitat” 

“La responsabilitat social de la cuina catalana i l’Agenda 2030: Objectius del 
Desenvolupament Sostenible” 

10:45-10:55 Paraules del president de la Comissió Territorial de Barcelona Interior i 
Comarques Centrals, Dr. Xavier Ginesta (UVic-UCC) 

Lluis Blancafort per INNOVACIÓ A LA CUINA – INNOVACIÓ EN FORMACIÓ (UMANRESA,Centre 
Internacional de Al Rendiment i Simulació 

10:55-11:10 Intervenció sobre l’Eix “La gastronomia com a motor cultural i socioeconòmic 
de Catalunya” 

Dra. Elisenda Tarrats I Mercé Bernardo, “L’Èxit Internacional de la Cuina catalana. Del 
cuiner/a a l’empresari/a” 

11:10-11:25 Paraules del president de la Comissió Territorial de Barcelona Metropolitana, 
Dr. F. Xavier Medina (UOC) 

Dr. Carles Brasso/ PIMEC- Estudi Restauració Col·lectiva 

11:25-11:40 Intervenció sobre l’Eix “El coneixement culinari a Catalunya ...”  

Sr. Pere Castells, “Science& Cooking Barcelona”: el Congrés Internacional i l’Observatori 
permanent. 

11:40-12:00 Descans 

12:00 Conclusions del III Congrés Català de la Cuina 2018-2019 (amb imatges a la 
pantalla i text resum) 

12:00:12:10 Joan Roca, xef, Celler de Can Roca. President d’Honor de la Comissió 
Territorial de Girona. 

12:10:12:20 Narciso Pastor, director ETSA. President d’Honor de la Comissió Territorial de 
Lleida. 

12:20:12:30 President d’Honor de la Comissió Territorial de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre. 

12:30:12:40 Nandu Jubany, xef, President d’Honor de la Comissió Territorial de Barcelona 
Interior Comarques Centrals. 



12:40-12:50 Eduard Xatruc, Restaurant Compartir, President d’Honor de la Comissió 
Territorial de Barcelona Metropolitana 

 

13:00 Cloenda Oficial del III Congrés Català de la Cuina 2018-2019 

13:00-13:10 Paraules de Ferran Adrià, President d’Honor del III Congrés Català de la Cuina 
2018-2019  

13:10-13:20 Paraules de Màrius Rubiralta, Director Executiu del III Congrés Català de la 
Cuina 2018-2020. 

13:20 Paraules de cloenda del Molt Honorable president de la Generalitat, Sr. Quim Torra i 
Pla. 

Entrega de Diplomes 

 

 

Notes a les persones que intervenen a l’acte de cloenda. 

1. Es fonamental que tothom tingui escrita la intervenció i que s’ajusti 
escrupolosament al temps indicat per acomplir l’expectativa horària. 

2. Les intervencions de resums directora/es executius del congrés i de les Comissions 
Territorial ha de tenir el text lligat a una presentació en powerpoint especialment 
utilitzant imatges dels diferents actes realitzats i amb un text curt 
d’acompanyament amb lletra molt gran . La part important ara és cobrir 
escrupolosament el temps més que explicar-ho tot. Ja tindrem temps al llibre que 
farem posteriorment (gener-març 2020) d’incloure totes les activitats detallades. 

3. Les intervencions de cada resum territorial van acompanyades d’una curta 
ponència que s’ha d’ajustar al temps de 15 minuts tot i que el text pot ser més llarg 
i que ja serveixi pel llibre/document final. No ha d’anar acompanyat de fotografies 
obligatòriament.  

4. Els títols de les mini-conferències son temptatius però marquen un equilibri dins 
els eixos estratègics. Dins del seu àmbit poden modificar-se.  

5. Les conclusions que han d’explicar el Presidents d’Honor han d’estar consensuades 
amb cada director executiu territorial i no cal que siguin exhaustives. Un bon 
model seria tres conclusions per ponent i uns minuts de reflexió personal, amb 
atenció a restringir-ho al temps de 10 minuts. En cas que algú dels presidents no 
puguin venir a la cloenda constaran igualment al programa amb l’afegit del nom 
del ponent real. Hi haurà en aquest cas a la pantalla la foto del ponent, el logo 
territorial i una imatge 
amb el text resumit de les (màxim) tres conclusions. 



6. La cloenda té una part important de missatge mediàtic de Ferran Adrià. En cas 
d’impossibilitat d’agenda, s’ha de proposar la filmació del missatge des de el lloc 
que ell decideixi. Es projectaria el missatge a la sala amb una explicació prèvia. 

7. La intervenció del director executiu del III Congrés Català de la Cuina 2018-2019 , 
amb una imatge final en pantalla que incorpora en petit tots els noms que han 
participar en algun moment per ordre alfabètic (tot i que no es puguin llegir) amb 
la marca oficial del III Congres i  el paper del pla estratègic del Departament 
d’Agricultura, només es d’agraïments i de reptes de futur oberts ...  
 


