
 
  
 

 

 
SEMINARI 

ALARMES I ALARMISMES EN ALIMENTACIÓ 
Informe OMS carn processada 

Barcelona 8 de març de 2016 (tarda) 
 

Contínuament s’abaten sobre el consumidor 
motius de preocupació en relació amb els 
aliments que, recentment, ha afectat a les carns 
vermelles i processades.  

Cal distingir entre alarma i alarmisme. 

Una alarma és un avís sobre un fet certament 
verificat i que requereix actuació immediata per a 
ser solucionat. 

Els alarmismes són opinions, majoritàriament 
rumors i fins i tot en ocasions, acusacions 
interessades i /o irresponsables 

Les alarmes poden provenir de diverses causes: 
Errades humanes, ignorància, catàstrofes (en el 
sentit de succés imprevist) i també per actuacions 
desaprensives. 

Els alarmismes generalment són intencionats 
però també provenen d’ “investigacions 
científiques” que es publiquen amb escassa o 
nul·la comprovació. En qualsevol cas, aquestes 
alarmes i alarmismes tenen una immediata i 
universal difusió a través dels mitjans de 
comunicació. 

El consumidor queda confús davant de tantes i  
tan contradictòries informacions. A qui creure? 

En aquesta Jornada, quatre ponents, en 
representació de l’Administració, la Indústria, el 
Control i els Mitjans de Comunicació, exposaran i 
debatran la problemàtica com a inici d’un obert 
Col·loqui entre els assistents. 

 
 

PROGRAMA 
16:00 – Historia, antecedentes y percepción del 
consumidor 
Sra. Maria Josep Rosselló, IQS, Especialista en 
Nutrició  
16:15 – De la evaluación a la comunicación del 
riesgo 
Sra. Victòria Castell, Cap de l’Àrea de Planificació i 
Auditoria de l’Agència Catalana de Seguretat 
Alimentària 
16:30 – Controles en alimentos: sombras y 
realidad 
Sr. Josep Mestres, Director General de Silliker 
Ibérica 
16:45 – Retos para la carne roja y los productos 
procesados: Estrategia, táctica y sesgos 
Sr. José A. García Regueiro, Investigador de l’IRTA 
17:00 - Col·loqui amb els ponents 

18:00 - Clausura  

 
Assistència Gratuïta 
Imprescindible inscriure’s prèviament.  

Lloc:  
Sala Multimèdia de l’IQS-Vía Augusta, 390, 
Barcelona 

Informació i inscripcions: 
AIQS 
Via Augusta, 380 - Barcelona 
Tel. 93.267.20.12  
e-mail aiqs@aiqs.es  

 

Vía Augusta, 380 
08017 Barcelona 
Tel. 932 672 012 
www.aiqs.eu 
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