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Francesc Puchal i Mas és llicenciat en Veterinària (Zaragoza 1956), doctor 
en nutrició animal (Ph.D. Iowa State Univ., 1961) i Dr. en Veterinària 
(Madrid, 1967). Fou investigador (Research Assistant) en el Dept. d’I+D de 
la empresa Monsanto Chemical Co. a Saint Louis Mo. i posteriorment 
Director Tècnic (Technical/Product Manager) de la mateixa companyia a 
Europa, amb seu a Brussel·les i posteriorment Director Tècnic de Monsanto 
Agrícola de España amb seu a Barcelona. Posteriorment acceptà la plaça 
de Director Tècnic de l’empresa Piensos Hens de Barcelona, filial de la 
nord-americana Cargill Inc. Obté per oposició la càtedra de Zootècnia i 
Producció Animal a la Universitat de Oviedo (F. Veterinària de León) i més 
tard, també per oposició, la càtedra de la mateixa denominació a la Univ. 
Complutense de Madrid (F. Veterinària). Retorna a Barcelona com a 
Director del Dept. de Post-grau de Biologia i Bioquímica de la UPC i accepta 
poc després la plaça de Director i prof. de producció i nutrició animal a 
l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Fou impulsor i gestor de la 
creació de la Facultat de Veterinària de Barcelona (UAB), creada per Reial 
Decret l’any 1982 i de la que en fou el primer Degà i catedràtic de Nutrició 
Animal fins la seva jubilació l’any 1998. En el aspecte comercial, a més de 
les seves activitats dins de les empreses Monsanto i Cargill, fou creador de 
la empresa catalana Industrial Tècnica Pecuària S.A. (ITPSA), amb seu a 
Barcelona, dedicada a la assessoria nutricional, producció i venda d’additius 
alimentaris per alimentació animal, actualment amb una ampla xarxa 
internacional, amb filials a l’extrem Orient (Xina, Japó i Vietnam) i al 
continent americà (Guatemala, Uruguai i Brasil).  
 

Lowell Lewis és bioquímic i científic en el camp de l’horticultura amb un 
doctorat de la Universitat Estatal de Michigan el 1960. Després d'un 
període com a professor i director de la Universitat de Califòrnia, es va 
retirar el 1991 per continuar la seva carrera com a assessor i consultor a 
Egipte i Catalunya. Continua prestant assistència en l'assessorament a la 
investigació agrícola i els sistemes de producció a Egipte i ha elaborat un 
llibre titulat, "el futur d'Egipte depèn de l'agricultura i la saviesa“. Sempre 
ha estat assessor de l'IRTA i ha mantingut la seva vinculació amb la 
Universitat de Califòrnia. Amb motiu de la celebració del vintè aniversari de 
l’IRTA va ser reconegut per les seves contribucions a l'organització.  

Josep Ma. Monfort Bolívar, és Doctor en Ciències per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Nomenat Director General de l’IRTA al setembre 
de 2008. Investigador A+ de l’IRTA. Director del IRTA- Tecnologia dels 
Aliments (35 Drs i 20 Titulats superiors). Director de la Xarxa de 
Referència en Tecnologia dels Aliments de la Generalitat de Catalunya. 
Director-coordinador de la Xarxa estatal “Centro de Competencia en 
Productos Transformados de la Carne”.Vicepresident primer del Patronat 
de la Fundació Centa- Centre Tecnològic (Centre de Noves Tecnologies i 
Processos Alimentaris). Representant del IRTA en la Junta Directiva del 
SAFE Consortium. Membre del Consell Rector de la Plataforma espanyola 
Food for Life. Coordinador científic del projecte Cenit FUTURAL (projecte 
industrial amb 30 empreses, 6 OPI’s i Centres Tecnològics). Vice 
Investigador Principal del projecte Consolider CARNISENUSA (projecte 
coordinat de 16 grups de I+D espanyols). Ha estat professor a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat de Barcelona, i 
actualment Professor de la Universitat de Girona, i ha col·laborat en 
cursos de màster amb 11 Universitats espanyoles. Autor de mes de 100 
articles i ponències científiques.
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Josep Peñuelas és Professor d'Investigació del Consell Superior 
d'Investigacions Científiques d'Espanya (CSIC). Director de la Unitat 
d'Ecologia Global CREAF-CSIC (Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals-Consell Superior d'Investigació Científiques) a 
Bellaterra (Barcelona). És un ecologista treballant en ecofisiologia vegetal, 
les interaccions atmosfera-biosfera, ecologia global i la teledetecció. És un 
científic molt citat en ecologia / medi ambient, en les ciències vegetals i 
animals i en altres camps de la ciència. El Prof Peñuelas ha estat 
professor visitant en moltes universitats de tots els continents i és membre 
del consell editorial de diverses revistes científiques. Ha rebut diversos 
premis tant nacionals com internacionals. Va ser president de la Institució 
Catalana d'Història Natural i conseller de CADS (Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible), Generalitat de Catalunya. Veure les últimes 
publicacions en el lloc Web: http://www.creaf.uab.cat/global-ecology 

Eduard Fitó és enginyer agrònom (Universitat de Lleida, 1994) i GMP 
(ESADE, Barcelona, 1996) i General de Gestió de Programes-GMP-
(IESE, Barcelona, 2006). Les seves àrees d'especialització són la 
producció de llavors, cultiu de plantes (tomàquet i blat de moro), recursos 
humans i gerència general. Va posar en marxa el projecte "Huerto de 
Claudio", 2005 en la comercialització de verdures amb una marca única 
vinculada a una varietat determinada. En l'actualitat, és President de 
Ninsar, una empresa de biotecnologia per tal de desenvolupar els trets de 
les plantes i el Director del subministrament de llavors i el 
desenvolupament de Semillas Fitó.  
 

En la vessant científica ha treballat sobre la digestibilitat dels aminoàcids i 
proteïnes en monogàstrics i en els aspectes funcionals i metabòlics de 
diversos additius alimentaris, principalment antioxidants, antifúngics i 
pigmentants.   
 

Nabil Khayyat, biòleg té 3 Màsters: Màster en Gestió, Màster en 
Tecnologia Cervesera i Màster en Auditoria Ambiental. PhD. pel Col·legi 
d'Enginyers Agrònoms de la Universitat Politècnica de Madrid. Durant 6 
anys ha treballat en la investigació i la seva àrea d'especialització va ser 
Industrial Microbiologia Aplicada al Sector de l'Alimentació. Ha treballat 
en la indústria alimentària des de fa 8 anys en llocs diferents: Director 
d’R+D, Director Tècnic i Director General. Ha treballat com a Assessor de 
Recursos Naturals de la FAO a Amèrica Llatina. És professor associat de 
la U. Autònoma de Madrid i professor de 4 màsters: Gestió; 
Biotecnologia, Tecnologia Cervesera i les tecnologies de productes de la 
pesca. Actualment és Cap de la Divisió Tecnològica de Ciències de la 
Vida i Materials en CDTI que avalua projectes R+D de les empreses que 
operen en l’àmbit de l'Agronomia, Aliments, Farmacèutica, Biotecnologia, 
Salut, Medi Ambient i Nous Materials. Ha impartit diverses conferències 
sobre temes d'innovació i creativitat a tot el món. 
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Josep Lagares i Gamero (1963, Besalú - Girona). Enginyer Químic per 
l'Institut Químic de Sarrià (IQS), Màster en Gestió I Organització 
d'Empreses per la UPC i PADE per l'IESE.  
Director General de METALQUIMIA, companyia líder en la fabricació de 
maquinària i tecnologia per al processament de productes carnis que ha 
vist reconeguda la seva labor envers l'economia i la societat en 
nombroses ocasions. Destaquen el "Premio Príncipe Felipe a la 
Excelencia Empresarial" (2006/2007) en la seva modalitat de 
Competitivitat Empresarial (PYME) o els "Premis a la Tecnologia" (1992 i 
2001), concedits per la Generalitat de Catalunya pel seu avantguardista 
sistema de Gestió de la Creativació. Josep Lagares ha format part de 
diferents Juntes i Consells, com són els Consells Directius d'AMEC 
(Associació Multisectorial d'Empreses) i AEFEMAC (Associació 
Espanyola de Fabricants de Maquinària per a la Indústria Càrnia) on 
mercès a aquesta activitat, l'any 1999 se li va concedir la "Medalla de 
Plata d' AMEC" a l'impuls exportador. Ha estat també membre dels 
Consells Directius de Tribuna de Girona i del Fòrum Carlemany (2002-
2009). Actualment és membre del Consell Rector d'APD Zona 
Mediterrània, Patró de la Fundació FemCat (Fundació Privada 
d'Empresaris) i Patró de la Fundació CENTA (Centre de Noves 
Tecnologies Alimentàries) d'entre altres entitats i associacions. Des del 
setembre de 2009, és membre del CCRI Consell Català de Recerca i 
d'Innovació, òrgan assessor del Govern de Catalunya al voltant del 
Sistema de Recerca i d'Innovació i de les seves Polítiques. Josep 
Lagares és també Vicepresident de la FUNDACIÓ PRÍNCEP DE 
GIRONA, que té com a objectiu fundacional aportar valor a la societat 
mitjançant l'impuls, el suport i la promoció de la joventut; i President del 
Comitè Organitzador del FÒRUM IMPULSA de l’esmentada Fundació.   

Harmen Hofstra és el secretari general de l'Associació Europea per a la 
Seguretat Alimentària, Consorci SAFE. Té la responsabilitat general de 
l'execució de les activitats del consorci coordinat des de l'oficina SAFE a 
Brussel·les. Després del seu doctorat en microbiologia mèdica, va 
treballar durant més de 25 anys en microbiologia dels aliments, el 
desenvolupament del diagnòstic molecular i la metodologia de detecció 
ràpida de diferents components en aliments al TNO, als Països Baixos. 
Va ser cap del Departament de Microbiologia i Gestió de la Qualitat i 
membre de l'Equip de Direcció d'aquest Institut. Ha estat responsable de 
diversos projectes internacionals, tant dins del TNO com del Consorci 
SAFE. Ha estat actiu dins de l’ERANet de seguretat alimentària 
SAFEFOODERA (2005 - 2009) i com a coordinador dins la Plataforma 
Food for Life. 

Jean-Pierre Bidanel: Científic i Sènior de l’INRA, cap de la unitat 
d’investigacio de Genètica Animal i Biologia Integrativa (GABI), unitat 
mixta d’investigació entre l’INRA i AgroParisTech que inclou 180 
científics i estudiants de recerca en desenvolupament en diversos 
aspectes de la genètica i la genòmica animal incloent les espècies 
aquàtiques, amb un enfocament en l'ús de tecnologies d'alt rendiment 
per desxifrar la base genètica de caràcters d'interès i desenvolupar 
noves estratègies de selecció als sistemes sostenibles de producció 
animal. La seva àrea d'investigació és la millora genètica del porcí. Ha 
desenvolupat investigacions sobre el control genètic de la reproducció 
de truges, el mapatge de caràcters quantitatius d’interès productiu al 
genoma del porc. També ha jugat un paper actiu en la implementació de 
sistemes d'avaluació genètica i l'ús de la informació molecular en 
programes de millora genètica del porcí. És coautor d'uns 300 articles, 
incloent 80 articles en revistes SCI i 5 capítols de llibres, ha dirigit amb 
èxit  6 estudiants per obtenir el títol de doctorat i 14 estudiants per a un 
grau de mestratge. 
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Pere Arús és enginyer agrònom (Universitat de València, 1974) i 
doctor en Genètica (Universitat de Califòrnia, Davis, 1984). Les seves 
àrees d'especialització són la genètica de poblacions, l'evolució dels 
cultius, i la millora genètica de plantes, i s'ha especialitzat en l'ús de 
marcadors moleculars i altres eines de la genòmica en genètica i 
millora vegetal. Actualment treballa en tres cultius: préssec, maduixa i 
meló, especialment en la genètica de caràcters relacionats amb la 
qualitat del fruit i resistència a malalties. Ha realitzat diverses activitats 
relacionades amb la gestió de l'IRTA: cap del Departament de 
Genètica de Plantes (1988-2009), director del Centre de Cabrils 
(2007-2009) i Director Científic (2009 fins al present). És un dels 
iniciadors del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) sent en 
l'actualitat el seu director adjunt (2003 fins al present). El CRAG 
aglutina la majoria dels investigadors en genòmica de plantes i 
animals de les principals universitats de Barcelona (UAB i UB) i el 
CSIC, que recentment (març de 2011) es va traslladar a un nou edifici 
al campus de la UAB. 
 

Conxita Royo és doctora Enginyer Agrònom per la Universitat 
Politècnica de Catalunya (1987). Es obtentora de 16 varietats de 
cereals d’hivern (blat dur, triticale i blat fariner) i ha participat i dirigit 
nombrosos projectes d’investigació competitius en l’àmbit de, 
l’adaptació del cereals a l’ambient mediterrani, la utilització de criteris 
de selecció en programes de millora, i l’estudi de germoplasma 
autòcton. Ha estat editora de varis llibres i autora de 86 articles en 
revistes SCI. Ha dirigit 11 tesis doctorals i 6 tesi de mestratge. Ha 
participat en un bon nombre de comitès d’avaluació i representacions 
institucionals, tant nacionals com internacionals i és membre de 
diverses comissions i grups d’experts Ha exercit diversos càrrecs de 
gestió a l’IRTA: Directora de Millora de Cereals (1998-2008), Cap del 
Programa de Cultius Extensius (2008-2014), Directora del Centre IRTA 
de Lleida (2009-2013), Directora Adjunta a la Direcció Científica (2013-
2014) i Directora Científica des de gener de 2015. Ha estat guardonada 
amb la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic i amb el 
premi FUNDE per la seva trajectòria científica. 
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