EL PAPER DE L’AGRICULTURA AL SEGLE XXI
Dijous 10 d’abril de 2014 (de 9 a 14 h)
Institut d’Estudis Catalans, Sala Prat de la Riba (carrer del Carme, 47, Barcelona)
PONENTS:
Ignacio Pérez Domínguez
Economista i analista de polítiques a la Direcció de Comerç i Agricultura de l’Organització per a
la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) des del 2011, està especialitzat i
treballa en els àmbits de l’economia agrària i mercats, models de simulació i programació
matemàtica per a l’avaluació de polítiques, anàlisi de qüestions de comerç i medi ambient
relacionades amb l’agricultura i vinculacions entre agricultura i mercats energètics.
Llicenciat en economia aplicada per la Universitat de Saragossa el 1997 i doctorat en economia
agrària des del 2005 per l’Institut d’Economia Agrària i Recursos Naturals de la Universitat de
Bonn (Alemanya), té també un màster en economia mediambiental per l’Imperial College de la
Universitat de Londres (Regne Unit), i ha publicat nombrosos articles científics i llibres.
Abans d’entrar a treballar a l’OCDE, va ser economista i investigador a l’Institut d’Economia
Agrària (LEI) de la Haia (Països Baixos) fins al 2010 i, abans, a l’Institut de Prospectiva
Tecnològica (IPTS) de la Comissió Europea a Sevilla i a l’Institut d’Economia Agrària i Recursos
Naturals de la Universitat de Bonn (Alemanya). També ha participat en nombrosos projectes
europeus (FP5, FP6 i FP7), en què ha desenvolupat models i eines per a avaluar l’impacte
ambiental de les polítiques agràries i ha analitzat els impactes econòmics de les diferents
propostes de la Comissió Europea de revisió de la política agrària comuna.
Pere Puigdomènech i Rosell
Professor d’investigació del CSIC al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) CSIC-IRTA-UABUB, és llicenciat en ciències físiques (UB, 1970) i doctor en ciències biològiques (UAB, 1975).
Va treballar al Centre National de la Recherche Scientifique(Montpeller), al Portsmouth
Polytechnic (Gran Bretanya), i al Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik (Berlín) i va ser
professor del Departament de Bioquímica de la Universitat Autònoma de Barcelona (19771979). L’any 2013 va fer una estada a la Universitat de Cambridge, on va ser visiting fellow del
Trinity College. Treballa en l’àmbit de la biologia molecular de plantes, ha publicat més de cent
vuitanta articles científics en revistes i llibres internacionals i més de tres-cents articles de
divulgació en periòdics i revistes.
És membre d’EMBO, de l’Institut d’Estudis Catalans, de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona, de l’Academia Europaea i membre estranger de l’Acadèmia d’Agricultura de França
i de l’Acadèmia de Ciències d’Hongria. És membre del Grup Europeu d’Ètica de les Ciències i les
Noves Tecnologies de la Comissió Europea i ha estat president del Comitè d’Ètica del CSIC i
membre del Panel d’Organismes Modificats Genèticament de l’EFSA. Ha obtingut la Medalla
Narcís Monturiol, el Premi de la Fundació Catalana de la Recerca, el Vicent Andrés i Estellés de
Novel·la Científica, el d’Amics de la UAB i el COSCE per les seves activitats de divulgació.
José María García Álvarez-Coque
Enginyer agrònom. Des del 1984 és professor d’economia i política agràries a la Universitat
Politècnica de València (UPV). Ha dirigit projectes de recerca i cursos de postgrau relacionats
amb el comerç, el desenvolupament i les polítiques vinculades a l’agricultura.
El 1991 va ser investigador visitant de l’IFPRI (Institut Internacional per a la Recerca en Política
Alimentària, Washington, DC). El 1993-1994 va ser president del Grup de Treball de Fruites i
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Hortalisses de l’OCDE a París. Ha estat assessor de les institucions europees i d’altres
organismes internacionals com la FAO (Organització per a l’Alimentació i l’Agricultura de les
Nacions Unides), el CIHEAM (Centre Internacional d’Alts Estudis Agronòmics Mediterranis) i la
Comunitat Andina. Ha participat en projectes de recerca i cooperació als països andins, de
l’Amèrica Central, de l’Orient Mitjà, del nord d’Àfrica i de l’Àsia oriental. Entre el 2001 i el 2007
va ser president de l’Associació Espanyola d’Economia Agrària. Des del 2000 és vicepresident
de la Fundació Institut Valencià d’Investigació i Formació Agroambiental (IVIFA).
Actualment és coordinador del Grup d’Investigació sobre Economia Internacional i
Desenvolupament (GEI) de la Universitat Politècnica de València.
Mariano Marzo
És catedràtic d’Estratigrafia i professor de recursos energètics i geologia del petroli a la
Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona. És membre de la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona i membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
de Catalunya.
Participa o ha participat en diversos consells assessors en matèria energètica de les
administracions central i autonòmica (Secretaria General de l’Energia del MICYT, Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya) així com d’altres institucions (Cambra de
Comerç Americana a Espanya, Càtedra BP de Desenvolupament Sostenible de la Universitat
Pontifícia Comillas de Madrid, Cercle d’Economia, Club Espanyol de l’Energia, Fundació del
Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona, Fundació Fòrum Ambiental,
Fundació del Reial Automòbil Club de Catalunya, Institut Europeu de la Mediterrània,
Observatori de Política Exterior Espanyola de la Fundació Alternativas, Real Instituto Elcano).
Manté una relació continuada amb la indústria del petroli i del gas (Cepsa, ConocoPhillips,
Enagas, ExxonMobil, Hess, Norsk Hydro, Repsol, Shell, Statoil i Total) a través de la recerca
aplicada al sector (exploració i caracterització sedimentològica de jaciments) i la formació
continuada. Ha treballat a Europa, als Estats Units d’Amèrica, a l’Amèrica del Sud, a l’Orient
Mitjà i al nord d’Àfrica. És membre de l’Associació Americana de Geòlegs del Petroli i de
l’Associació Europea de Geòlegs i Enginyers del Petroli.
Ha publicat més de setanta-cinc treballs en revistes científiques, ha editat o coeditat quinze
volums i ha presentat més de cent ponències a conferències i congressos. Ha format part dels
consells editorials de revistes de gran prestigi internacional en el camp de la geologia, com
Basin Research, Geology i Sedimentology. És un col·laborador habitual sobre temes energètics
a La Vanguardia, així com a diverses emissores de ràdio i televisió.
Antoni Pané Ripoll
És enginyer tècnic en explotacions agropecuàries per l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona, llicenciat en veterinària per la Universitat de Saragossa i té un postgrau en direcció
de IESE. Des del 1988 és director general de la Cooperativa del Camp d’Ivars d’Urgell.
Ha estat membre de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Barcelona i del Consell Rector de
Fruturgell, de Castellserà (Urgell). Va ser impulsor de la cooperativa de segon grau Cotecnica,
va ser un dels impulsors de Provedella-Centre de Promoció de la Carn de Vedella de Catalunya,
el 2000, i en va ser membre de la Junta Rectora, i ha estat també membre del Consell
d’Administració de REGSEGA (Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA). Va participar com a ponent
en el Primer Congrés del Món Rural, el 2006, i va ser vicepresident de la Fundació del Món
Rural fins al 2011.
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