
L’impacte del frau de la carn de cavall
Què hem après de l’experiència?

Jornada
23 de novembre 2015, 12  14 h

Sala d'actes Josep Marull
Campus del Mar - UPF
Dr. Aiguader 80,
08003 Barcelona

12:00h Presentació de la jornada
Sr. Joan Girona i Gomis. Director General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

L’impacte de la crisi del frau de la carn de cavall
Presentació: Sra. Glòria Cugat. Subdirectora General d’Inspecció i Control Agroalimentari, DARP

La comunicació del frau de la carn de cavall
Sra. Gemma Revuelta. Directora del Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat.
Universitat Pompeu Fabra  (CCS-UPF)

Impacte als mercats i comportament dels consumidors
Sr. Chema Gil. Director del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari
CREDA-UPC-IRTA

13:00h Taula rodona: "La gestió de les crisis alimentàries: una assignatura pendent?"
Moderadora: Sra. Cristina Ribas. Presidenta de l'Associació Catalana de Comunicació Científica

La visió de les empreses
Xavier Pera. Responsable de Seguretat Alimentaria de l'AECOC

La visió dels consumidors
Sra. Anna Burgués. Nutricionista i responsable tècnica de la Unió Cívica de Consumidors i Mestresses
de Casa de Catalunya (UNAE)

La visió de les Administracions Públiques
Sra. Montserrat Alomà. Cap de l’oficina de Comunicació del DARP

14:00h Cloenda de la jornada
Sr. Alfons Conesa i Badiella. Director de l’Agencia Catalana del Consum

14:30h Aperitiu i networking

La detecció de carn de cavall en aliments etiquetats
com a carn d’origen boví va ser una de les notícies
amb més impacte social i mediàtic l’any 2013.

Com es va gestionar el cas? Va provocar canvis en els
mercats i els hàbits de compra? Com va reaccionar la
indústria? Quin paper ha d’assumir l’administració?
Cal introduir millores en la traçabilitat i els meca-
nismes de control alimentari?

Sap interpretar correctament el consumidor l’eti-
quetatge?

Experts en anàlisi de mercats i comunicació i repre-
sentants del sector productor, els consumidors i
l’administració analitzen els seus efectes i reflexionen
sobre la informació que reben el ciutadans dels
aliments que mengen i la gestió de les crisis que
afecten a la qualitat i la seguretat alimentària.

Programa

La jornada és gratuïta previa inscripció a www.ruralcat.net/preinscripcionspatt o al telèfon 93 552 48 93 (codi 1634 / 1,00)

http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
http://www.upf.edu/campus/es/mar/
http://www.upf.edu/campus/es/mar/



