
 
Participació del Sr. Enric Riera, membre del CRESCA, en la 
jornada que va organitzar l’Institut d’Estudis de la Seguretat el 
passat 15 de març  

 

El 15 de març a les 16.00 hores tingué lloc la jornada IDES “Dues visions de la seguretat 
alimentària: els recursos i la salut” a la seu del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de 
Catalunya. 

L’acte de benvinguda va anar a càrrec de la Sra. Sílvia Burés, degana del Col·legi 
d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, el Sr. Josep M. Servent, vicepresident de l’Institut 
d’Estudis de la Seguretat i la  Sra. Mercè Raventós, enginyera agrònoma i directora de 
la Jornada. 

 

Inauguració de la jornada “Dues visions de la seguretat alimentaria: els recursos i la 
salut” a càrrec de la Sra. Sílvia Burés, degana del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de 
Catalunya; el Sr. Josep Maria Servent, vicepresident de l’Institut d’Estudis de la 
Seguretat i la Sra. Mercè Raventós, enginyera agrònoma i directora de la jornada. 

La primera conferència la va impartir el Sr. Carles Riba, enginyer industrial i professor a 
la Universitat Politècnica de Catalunya, qui va dissertar sobre la  seguretat alimentària i 
els recursos. 

A continuació, el Sr. Enric Riera, llicenciat en ciències químiques, especialista en 
Ciència dels Aliments i Qualitat i membre del Centre de Recerca en Seguretat i Control 
Alimentari de la UPC (CRESCA), va impartir la conferència la seguretat alimentària i la 
salut 

            



 

 

El Sr. Enric Riera, membre del Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari de la 
UPC (CRESCA), impartint la conferència “la gestió de la innocuïtat dels aliments: més 
enllà de les normes referencials” 

L’últim acte de la jornada va ser un col·loqui entre els ponents i els assistents. 

 

La Sra. Natàlia Gimferrer, moderadora de la jornada; els conferenciants: el Sr. Carles 
Riba, enginyer industrial i professor a la Universitat Politècnica de Catalunya i el Sr. Enric 
Riera, llicenciat en ciències químiques i especialista en Ciència dels Aliments i Qualitat i 
la Sra. Mercè Raventós, directora de la jornada durant la taula rodona que es va fer 
després de les dues conferències. 


