Presentació de
l‘INFORME SAM 2011
La Seguretat Alimentària als Mitjans de Comunicació
Data: 26 de novembre de 2012, de 12.00 a 14.00 hores
Lloc: Auditori de la Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Comunicació
C/ Roc Boronat, 138 ‐ 08018 Barcelona

El proper 26 de novembre a les 12h. tindrà lloc la presentació de l’Informe SAM 2011, que
analitza anualment la cobertura que han rebut les qüestions relacionades amb la seguretat
alimentària a la premsa i a la televisió catalana. L’estudi, que té com a objectiu la millora de la
informació que rep la societat catalana en aquest àmbit, forma part de les activitats de la
Plataforma SAM (Seguretat Alimentària i Mitjans de Comunicació), una iniciativa conjunta de
l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària i l’Observatori de la Comunicació Científica de la
Universitat Pompeu Fabra.
En aquesta nova edició, el sector agroalimentari continua tenint un pes rellevant i comprèn
temes molt diversos: des de la crisi del sector agrari a Catalunya o la reforma de la política
agrària comunitària (PAC), fins a l’empenta de la producció ecològica o el futur del mercat
mundial de cereals. Però els que han rebut una cobertura més àmplia ‐i també han despertat
un major interès social‐ han estat els episodis d’alerta, com la contaminació de pinsos amb
dioxines, la detecció de mercuri en algunes espècies de peix blau o el brot d’Escherichia coli a
Alemanya ‐que a l’Informe s’han analitzat a fons‐ així com els que fan referència a les
conseqüències de l’actual crisi econòmica, que ha provocat la disminució del poder adquisitiu
de moltes famílies i l’organització de campanyes de solidaritat per recaptar aliments.
Per reflexionar sobre aquests episodis i les dificultats que planteja la comunicació del risc en
situacions d’alerta o crisi alimentària s’oferirà, seguidament, un debat, sota el títol:
“Comunicar en moments crítics: una responsabilitat compartida” que abordarà com una bona
estratègia de comunicació pot facilitar una bona gestió i resolució més ràpida d’aquests
episodis; l’impacte que pot tenir una mala praxis i la responsabilitat afegida que, per tant,
comporta aquesta tasca; els nous reptes que planteja la dimensió internacional del mercat
d’aliments, i els criteris d’actuació i les fórmules que en aquest àmbit han donat un millor
resultat i, per tant, cal aplicar.

PROGRAMA
12.00 Inauguració de l’acte:
Vladimir de Semir, director de l’Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat
Pompeu Fabra
Antoni Mateu, director de l’Agència de Salut Pública de Catalunya

12.20 Principals resultats de l’Informe SAM 2011
Gema Revuelta, subdirectora de l’Observatori de la Comunicació Científica i professora de la
Universitat Pompeu Fabra

12.50 Pausa
13.00 Taula rodona: “Comunicar en moments crítics: una responsabilitat compartida”
Modera: Alfons Vilarrasa, director de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Participants :

o

Montserrat Alomà, directora de Comunicació en Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació I Medi Natural

o

Ana Macpherson, periodista del diari La Vanguardia

o

Josep Mª Coll, responsable de Política de Qualitat i Seguretat Alimentària de la Unió
de Pagesos

o

Carles Díaz, cap de secció d’Economia del diari Segre i responsable de l’edició digital

13.30 Debat, torn de preguntes i cloenda de l’acte

Entrada oberta i gratuïta, prèvia inscripció a:
http://www.gencat.cat/salut/acsa/sam2012.htm

