
Des dels seus inicis, Moritz s’ha caracteritzat per 
buscar la innovació, l’aprenentatge continu i les noves 
experiències al voltant de l’elaboració de la cervesa.

Ara vol compartir aquesta experiència a través de Moritz 
University, un nou projecte pioner que emprèn amb la 
mateixa il·lusió que va posar en crear la primera cervesa 
de Barcelona l’any 1856.

MORITZ
UNIVERSITY
Un projecte dirigit a les universitats catalanes  
que té com a objectiu potenciar el talent cerveser

Més informació sobre Moritz i la Fàbrica Moritz Barcelona a www.moritz.cat



M O R I T Z  U N I V E R S I T Y 

Què es?

 MORITZ UNIVERSITY és un repte que 
llancem a les universitats catalanes i a vosaltres, els 
estudiants, per impulsar la cultura cervesera.

Volem oferir-vos la possibilitat de formar-vos sobre 
l’ofici d’elaborar cervesa.

El repte consisteix en aprendre els secrets de la 
fabricació de cervesa de la mà dels nostres mestres 
cervesers, Albert Viaplana i Germán Melgarejo, 
que es convertiran en els vostres mentors, i que 
culminarà amb l’elaboració d’una cervesa fresca i 
sense pasteuritzar a la Fàbrica Moritz Barcelona.

El projecte perfecte per començar una nova i 
enriquidora aventura en la que posar a prova els 
vostres coneixements i habilitats.

Què busquem?
 Busquem estudiants de les Universitats 

catalanes dels Graus de Química, Enginyeria 
Química, Ciències i Tecnologia dels Aliments, 
Innovació i Seguretat Alimentària i Biotecnologia. 
Estudiants amb ganes d’aprendre, de competir i de 
passar-ho bé en un entorn creatiu i innovador, com 
és la Fàbrica Moritz Barcelona.

Busquem crear un nexe d’unió entre el món 
acadèmic i el món professional, incentivant la 
creativitat i la innovació, així com el coneixement de 
la cultura cervesera.

Què podeu 
aconseguir?

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT

Formació exclusiva de la mà dels mestres 
cervesers de la Fàbrica Moritz Barcelona. Una 
formació no tan sols des de l’àmbit teòric, ja 
que també podreu posar a prova els vostres 
coneixements universitaris i inquietuds de forma 
pràctica a la nostra microcerveseria de la Fàbrica 
Moritz Barcelona, i així poder profunditzar 
en aspectes relacionats amb la composició i 
elaboració de la cervesa, els ingredients i així 
com aspectes organolèptics de cada recepta. 
Aquest procés formatiu culminarà amb la creació 
d’una cervesa fresca y sense pasteuritzar, que 
esdevindrà la propera cervesa de temporada de 
la Fàbrica Moritz Barcelona durant els propers 
mesos.

NOTORIETAT

Donar a conèixer el vostre projecte acadèmic més 
enllà de l’entorn proper i universitari.

RECURSOS

Accés a tots els recursos formatius, eines i 
processos que ofereix la Fàbrica Moritz Barcelona 
i la seva microcerveseria.

EL PREMI

L’equip guanyador realitzarà un “training” a la 
Fàbrica Moritz Barcelona i es convertirà en figura 
clau de la festa de presentació de la cervesa, en 
la que podreu convidar als vostres companys 
de promoció, professors, amics i familiars a que 
tastin la vostra creació.

La cervesa guanyadora serà el llançament 
del Moritz Beer Lab al juny de 2020 i es 
comercialitzarà durant 4 mesos a la Fàbrica 
Moritz Barcelona i al Bar Velódromo. A més, un 
% dels beneficis de la venda d’aquesta cervesa 
es destinarà al projecte que proposeu relacionat 
amb la vostra Universitat.



  Heu de crear un equip d’entre 4 i 6 persones 
i escollir un capità que farà de portaveu i líder del 
grup.

L’equip pot estar format per membres d’una mateixa 
facultat o per estudiants de diferents especialitats 
relacionats amb la química, l’enginyeria, la ciència i 
tecnologia dels aliments i la biotecnologia, fomentant 
així el treball en equips multidisciplinars.       

C R E A T I V I T A T  +  I N N O V A C I Ó  +  C E R V E S A

Com podeu 
participar?

PER A MÉS INFORMACIÓ:
www.moritz.cat/moritz-university

  Una vegada format l’equip, us podeu inscriure 
a través de la vostra persona de contacte a la 
Universitat o coordinador de pràctiques del 18 
de novembre al 16 de desembre. No tardeu en 
inscriure-us doncs les places són limitades.

EL JURAT

Un jurat especialitzat, composat pels nostres 
mestres cervesers, Beer someliers i professionals 
independents de diferents àmbits escolliran la 
millor proposta.

A la seva valoració, el jurat tindrà en compte no tan 
sols la qualitat de les propostes presentades sinó 
també el seu component d’innovació, apostant així 
pel talent jove i la creativitat, senyals distintius de 
Moritz des de la seva fundació.

EL CALENDARI

18 NOV. Inici

16 DES. Tancament inscripcions

GENER. Màster Class a la Fàbrica Moritz Barcelona

GENER-MARÇ. Training individual de cada grup a la 
Fàbrica Moritz Barcelona 

ABRIL. Presentació al jurat

JUNY. Festa presentació de la cervesa

Quan us podeu 
inscriure?



Ronda de Sant Antoni 39
08011 Barcelona

M O R I T Z 
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I N N O V A C I Ó
C E R V E S A


