
 

9 de desembre del 2013, d’11.30 a 13.30 hores 
Sala d’actes de l’edifici Salvany 

Agència Catalana de Seguretat Alimentària 
(Roc Boronat, 81-95. Barcelona)  

 

L’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Observatori de la 
Comunicació Científica de la UPF organitzen una jornada 

d’anàlisi i debat sobre seguretat alimentària i comunicació 
 

“Malbaratament i demanda creixent d’aliments: 
com resoldre la paradoxa?” 

 
L’acte tindrà lloc en el marc de la presentació de l’INFORME SAM 2012, i comptarà amb 
la presència de Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundació Cultura de Paz, i 

d’Antoni Sansalvadó, president del Banc dels Aliments 
 
 

Segons un informe de la UE, cada ciutadà llença a les escombraries 179 kg d’aliments 
de mitjana a l’any, i, a tot Europa, la xifra d’aliments malbaratats arriba a les 89 tones 
anuals. Aquestes dades contrasten amb els 79 milions de persones que encara viuen 
per sota del llindar de la pobresa a la UE, dels quals 16 milions reben ajuda alimentària 
d’organismes de beneficència.  
 

Per reflexionar sobre aquesta realitat paradoxal –que s’ha vist agreujada per l’actual 
crisi econòmica–- l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Observatori de la 
Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra organitzen una jornada 
d’anàlisi i debat, en què s’abordaran també uns altres temes, com la resposta social de 
solidaritat que ha generat; la funció clau de denúncia i sensibilització de la població 
que duen a terme els mitjans, i la importància de la comunicació en aquestes i d’altres 
qüestions vinculades a la seguretat alimentària.  
 
La jornada se celebra en el marc de l’acte de presentació de l’INFORME SAM 2012, que 
analitza la cobertura que reben els temes de seguretat alimentària a la premsa 
catalana, i tindrà lloc el proper 9 de desembre, d’11.30 a 13.30 hores, a l’Agència 
Catalana de Seguretat Alimentària (sala d’actes de l’edifici Salvany. Roc Boronat, 81-95. 
Barcelona). En aquesta nova edició, l’INFORME inclou una anàlisi a fons de tots aquests 
temes, així com d’altres que han tingut un impacte significatiu a les xarxes socials al 
llarg del 2012.  
 

 
 

 
 



PROGRAMA  

 

 

11.30 h. Inauguració de l’acte  

Antoni Mateu, secretari de Salut Pública  

Antoni Sansalvadó, president de la Fundació Banc dels Aliments  

Josep M. Casasús, catedràtic de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra i coordinador del 
Grup de Recerca en Comunicació Científica  

 

11.50 h. Conferència inaugural: “Aliments per a tothom, una prioritat suprema” 

Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundació Cultura de Paz 

 

12.30 h. Principals resultats de l’INFORME SAM 2012 

Gema Revuelta, subdirectora de l’Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat 
Pompeu Fabra  (OCC-UPF) 

 

13.00 h. Debat: “Malbaratament i demanda creixent d’aliments: com resoldre la paradoxa?”  
 
Moderador:  
Alfons Vilarrasa, director de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària 

13.30 h. Cloenda de l’acte 

 

 

  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un cop presentat, l’edició digital de l’INFORME SAM 2012 estarà disponible en català i es podrà 
descarregar en PDF des de: 

■ la pàgina web de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària  (ACSA): 
www.gencat.cat/salut/acsa 

■ la pàgina web de l’Observatori de la Comunicació Científica (OCC-UPF): 
www.occ.upf.edu 

Entrada lliure i gratuïta, prèvia inscripció a: 
http://www.gencat.cat/salut/acsa/sam12.htm 

http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3373/doc35742.html

