La informació alimentària a
debat. Què demana la
societat?
Jornada tècnica
BARCELONA, dijous 17 de setembre de 2020

Presentació
La tercera part de la població reconeix
estar molt poc o poc capacitada per
saber
si
la
informació
sobre
alimentació a Internet és més o menys
fiable. Els efectes dels aliments sobre
la salut, les idees i notícies falses
sobre
l’alimentació
i
l’impacte
ambiental de la producció alimentària
són, per aquest ordre, els tres temes
informatius que desperten més interès
entre la població de Catalunya.
Aquesta és una de les conclusions
d’una enquesta sobre els interessos i
hàbits informatius de la població
relacionats
amb
l’alimentació
realitzada per l’Observatori de la
Comunicació
Científica
de
la
Universitat Pompeu Fabra (UPF) per
al
Departament
d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARPA) de la Generalitat de
Catalunya.
El Departament d’Agricultura està
dissenyant el Canal Aliments, un
instrument del Consell Català de
l’Alimentació creat per millorar la
comunicació i la informació a la
ciutadania sobre els aliments i la tasca
del
sector
agroalimentari
amb
l’objectiu de fomentar una alimentació
saludable, sostenible i de qualitat.
Aquesta
jornada
es
realitzarà
presencialment als Serveis Centrals
del DARP a Barcelona, i s’emetrà
simultàniament en línia.

Programa
11.30 h Presentació de la jornada
Sr. Carmel Mòdol. Director general d’Alimentació, Qualitat i
Indústries Agroalimentàries del DARP.
11.45 h Presentació dels resultats del treball “Els interessos i els hàbits
informatius relacionats amb l’alimentació”
Sr. Gonzalo Casino. Observatori de la Comunicació científica,
Universitat Pompeu Fabra.
12.15 h El procés colaboratiu per definir i activar la plataforma Canal
Aliments. Resultats del treball amb experts
Sra. Loreto Rubio. Empresa de Comunicació de Sinergia Value.
12.45 h Taula rodona: la informació alimentària que demana la societat.
Situació actual. Què vol, què espera i què necessita? Qui li
dona i com li arriba? Està validada o contrastada?





Sr. J. M. Mulet. Professor titular de biotecnologia de la Universitat
Politècnica de Valencia. Autor de les publicacions “que es comer
sano?”, “Comer sin miedo” i “Tomates con genes” .
Sra. Rocío Pérez Benavente. Periodista i coordinadora de Maldita
Ciència. Plataforma de periodisme per controlar la desinformació.
Sr. Marc Amoròs. Periodista i autor del llibre “Fake News. La verdad
de las noticias falsas”.
Modera: Sr. Isaac Salvatierra. Cap de comunicació del DARP.

14.00 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Sala d’actes dels Serveis Centrals del DARP
Gran Via de les Corts Catalanes, 612 - 614
08007 – BARCELONA

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Aquesta jornada s’emetrà simultàniament en línia.
Si esteu interessats us podeu inscriure mitjançant l’enllaç que trobareu a
sota, a continuació ens posarem en contacte amb vosaltres per enviar-vos
l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Inscripcions
La jornada és gratuïta, per assistir a la jornada en línia us podeu inscriure a
través de RuralCat: ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat

Per assistir a la jornada de forma presencial podeu contactar amb la Sra.
Dolors Garcia (Tel. 935 524 893 – A/e: fraus.daam@gencat.cat)
AFORAMENT LIMITAT
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