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Acte inaugural a Girona
III Congrés Català de la Cuina

28 de maig de 2018, de 9.30h a 14.00h 
Auditori de l’edifici Jaume Casademont del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

Presentació

En els darrers 25 anys la cuina catalana, i la gastronomia com a sector, han esdevingut un dels principals pilars socioeconòmics i culturals del país, al mateix temps que 
s’han convertit en un referent indiscutible de projecció internacional. 

El III Congrés Català de la Cuina es concep com una oportunitat per a l’anàlisi i la reflexió, de manera transversal i multidisciplinària, sobre els canvis que 
ha experimentat la cuina catalana en les darreres dècades, així com de les seves perspectives de futur, problemàtiques sectorials a resoldre i paper com a motor de 
desenvolupament territorial. 

Es planteja com un procés d’anàlisi i debat sostingut durant un any congressual (des de maig-2018 a maig-2019), amb la participació activa dels actors i agents 
implicats en la quàdruple hèlix de la innovació culinària: els cuiners, les institucions de formació i de recerca, les administracions i la societat.

Al llarg de l’any congressual s’aniran organitzant les diferents activitats que permetran analitzar o debatre els temes i problemàtiques que els inscrits vagin 
suggerint, i que el Comitè d’Experts haurà ordenat i agrupat, per finalment dissenyar les activitats que permetin afrontar-les. 

És voluntat dels organitzadors que el desenvolupament del congrés tingui repercussió comarcal. A tal efecte, s’intentarà que el desenvolupament de les activitats 
es reparteixin entre les 8 comarques gironines.

La inscripció al III Congrés es fa mitjançant la web (www.udg.udg/congrescuinagirona) i té per objecte poder rebre via correu electrònic tota la informació sobre 
agenda d’actes, publicacions i notícies sobre el congrés, durant l’any congressual.

La participació presencial en els diferents actes requerirà, a més, la inscripció específica a cada acte que interessi, en el seu moment i a mesura que s’organitzin.

Programa de l’acte inagural a Girona del III Congrés Català de la Cuina

9.30h  Registre d’assistents
10.00h  Benvinguda institucional
 Intervindran:
 Rector de la UdG 
 President de la Diputació de Girona
 Alcaldessa de l’Ajuntament de Girona
10.20h   Presentació del III Congrés Català de la Cuina a càrrec de la Direcció del Congrés 
 Intervindran:
 Màrius Rubiralta, coordinador general del III Congrés Català de la Cuina 
 Germans Roca, presidents d’honor de la Comissió Territorial de Girona
 Ramon Moreno Amich, President de la Comissió Territorial de Girona
10.45h  Taula rodona “Una mirada al futur de la cuina a Girona”
 Intervindran:
 Iolanda Bustos, xef del restaurant Calèndula (Regencós)
 Xavier Aguado, xef del restaurant BionBo (Girona)
 Lola Puig, xef del restaurant El Forn (Ullastret)
 Kevin Meisse, xef del restaurant Equilibri (Navata)
 David Aupí, estudiant del cicle formatiu de direcció de cuina de l’Institut Baix Empordà (Palafrugell)
 Verònica Villanueva, estudiant del cicle formatiu de cuina de l’Institut Olivar Gran (Figueres)
 Moderador:
 Salvador García Arbòs, gastrònom i periodista gastronòmic
11.45h  Grups de treball paral·lels (inclou cafè)
13.15h  Conclusions dels grups de treball
13.30h  Cloenda

Enllaç i inscripcions: www.udg.udg/congrescuinagirona
Les inscripcions són gratuïtes. Cal resevar plaça 

Cicle de ponències 

El Campus de l’Alimentació i la Gastronomia de la Universitat de Girona (UdG) organitza aquest cicle de ponències amb l’objectiu de convidar experts de reconegut 
prestigi a nivell internacional. Es tracta d’unes sessions de debat i reflexió al voltant de diferents temes clau per al sector de l’alimentació i la gastronomia. 

Aquesta ponència se celebra gràcies a la subvenció obtinguda per la Universitat de Girona i la Universitat de les Illes Balears per a la consolidació de projectes d’excel.lència (Resolució 
del MECD de 4 de desembre de 2015, Núm. Expedient CEI15-09).
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