
  

 

Zyrcular Foods i The Collider s’alien per potenciar la 

innovació del sector foodtech 

• El programa d’innovació de Mobile World Capital Barcelona ha fet una aposta pel 

segment foodtech i la innovació en el sector agroalimentari 

• Amb aquesta col·laboració, Zyrcular Foods comptarà amb el know-how i el 

coneixement de The Collider per seguir sent una companyia pionera en la innovació 

alimentària 

 

Barcelona, 21 de juny de 2021.- El programa d’innovació de deep tech The Collider (Mobile 

World Capital Barcelona) i Zyrcular Foods, companyia dedicada a la producció, 

desenvolupament i distribució d’aliments basats en proteïna alternativa, treballaran per 

fomentar la innovació en el sector alimentari i poder donar respostes als reptes que el sector ha 

d’afrontar en el futur. A través d’aquesta col·laboració, Zyrcular Foods es converteix en la 

primera companyia d’alimentació i proteïna alternativa que s’uneix a The Collider, el programa 

d’innovació de Mobile World Capital Barcelona. 

Integrar-se a The Collider forma part de l’ADN de Zyrcular Foods ja que una de les seves àrees 

de negoci és incubar start-ups i escalar el seu creixement a nivell industrial com a innovació 

col·laborativa. En aquest sentit, la companyia amb les seves divisions Zyrcular Labs i Zyrcular 

Plant s’erigeix com una plataforma de proves pilot per a projectes d’incubació de start-ups i 

escalabilitat industrial. 

El programa d’innovació posa en contacte el know-how i coneixement acadèmic internacional 

amb el sector empresarial, amb l’objectiu d’aportar solucions conjuntes als reptes de la 

indústria. Tanmateix, Zyrcular Foods té com a objectiu liderar la innovació i la reflexió del sector 

de la proteïna a Espanya i el sud d’Europa juntament amb el sector Foodtech, al sector 

universitari i a centres d’investigació. 

The Collider ha identificat el sector de l’alimentació com un dels més rellevants per a l’economia 

i societat espanyola, i també com un dels que té més desafiaments a futur i innovació. 

Santi Aliaga, CEO de Zyrcular Foods, ha explicat que “Zyrcular Foods és una pista d’aterratge 

per a companyies start-up internacionals que volen escalar les seves operacions a nivell 

industrial al sud d’Europa”. Tanmateix, Aliaga ha assenyalat que l’estructura corporativa de 

Zyrcular Foods permet desenvolupar productes a nivell R+D+i, produir-los en una factoria prop 

de Barcelona i comercialitzar-los. 

Per això, “ser creatius i vanguardistes és part del nostre ADN i aliar-nos amb The Collider és un 

pas idoni per donar resposta als reptes que tenim per davant a través de la innovació deep-

tech”. 

https://thecollider.tech/es/
https://zyrcularfoods.com/


  
Per la seva banda, Oscar Sala, director de The Collider, ha indicat que “és una gran satisfacció 

veure que The Collider segueix creixent i sumant nous aliats, entrant en un segment clau com 

és el foodtech. La competitivitat del sector agroalimentari passa per la innovació i per adoptar, 

a més, noves dinàmiques associades a la transferència de tecnologia i a la col·laboració 

ciència-empresa”. 

A més, Sala ha assenyalat que “la feina que realitzem amb Zyrcular Foods ens permetrà abordar 

el futur del sector agroalimentari des d’una perspectiva global perquè podrem aportar les 

nostres dinàmiques a tota la cadena de valor del sector”. 

 

Sobre Zyrcular Foods 

Zyrcular Foods és una companyia espanyola de producció, distribució i investigació de productes 

alimentaris elaborats a través de proteïnes alternatives. Zyrcular Foods fa de la sostenibilitat, la innovació 

i la investigació els principals pilars de la comercialització dels productes. 

Per a més informació: https://zyrcularfoods.com/ 

Contacte de premsa 

Guillermo Gómez Recio – ggomez@llorenteycuenca.com (625 694 220) 

Lluís Ollé – lolle@llorenteycuenca.com (620 884 836) 

 

Sobre The Collider 

The Collider, el programa d’innovació de Mobile World Capital Barcelona, tanca la bretxa entre 

ciència i mercat per a crear startups disruptives basades en la tecnologia. Per a fer-ho possible, 

el programa fomenta l’actitud emprenedora a les universitats i fa servir la fórmula investigador-

emprenedor per a crear noves companyies d’alt valor. 

El programa se centra en la identificació i el desenvolupament empresarial de tecnologies 

altament disruptives com la intel·ligència artificial, l’internet de les coses, el blockchain o la 

realitat virtual, connectant talent científic i emprenedor. 

The Collider incentiva la participació d’empreses per a llançar pilots en fases inicials i obrir noves 

línies de negoci ajudant a incrementar la competitivitat. 

 

Per a més informació: https://thecollider.tech/es/ 

Contacte de premsa 

Estel Estopiñan – Mobile World Capital Barcelona - eestopinan@mobileworldcapital.com - 656 25 83 94 

Marina Huete – Roman- m.huete@romarnrm.com - 692 38 18 25 
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