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PRESENTACIÓ

L’autocontrol és l’abc de la seguretat alimentària. Si no es realitza correctament, no es pot garantir la 
seguretat d’un producte.

Per això és essencial que tots els actors de la cadena alimentària estiguin sensibilitzats i coneguin com 
realitzar un correcte autocontrol, quins són els aspectes clau, les eines i mitjans necessaris, per garantir 
la seguretat dels productes que van al consum, i quines repercussions pot tenir el no dur a terme un 
correcte autocontrol.

L’objectiu de la jornada és posar l’autocontrol en el punt de mira per a analitzar què és el que s’està fent 
a les indústries i quin paper juga l’administració.

Per aquestes raons, el FÒRUM BARCELONA SEGURETAT ALIMENTÀRIA, pretén ser un lloc de trobada 
entre els diferents actors del sector (fabricants, administració pública, centres d’investigació, distribuïdors, 
consumidors, professionals i tècnics del sector) per a donar una visió de 360° sobre autocontrol.

El programa inclou un bloc de ponències i una taula rodona/debat amb la intervenció d’experts de 
diferents àrees.

És una oportunitat única per a:

• Trobar-se amb experts de diferents àrees vinculades a la seguretat alimentària.
• Conèixer diferents perspectives sobre l’autocontrol.
• Participar en un debat amb empreses, administració, científics i mitjans de comunicació.

Adreçat a directors i responsables de qualitat, seguretat alimentària i laboratori d’empreses de tots els 
sectors de la indústria alimentària, laboratoris d’anàlisi, empreses de distribució, empreses de serveis 
d’higiene, així com a auditors i consultors.

LLOC I DATA

Auditori AXA de Barcelona (Av. Diagonal 547. Barcelona)
Dimecres, 3 de juny del 2020

INSCRIPCIONS

Les persones interessades a inscriure’s poden accedir al FORMULARI abans del 22 de maig.

    Abans del 8 de maig  Després del 8 de maig
Preu inscripció   80,00 €   100,00 €
Estudiants    30,00 €    50,00 €

SECRETARIA TÈCNICA (informació i inscripcions)
Suport Serveis
Calvet 30 – 08021 Barcelona
T. 93 201 75 71 – secretaria@suportserveis.com

https://www.google.com/maps/place/Auditorio+Axa/@41.3894619,2.1348588,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4987ac0f65621:0x36a3465ffbcb3b7a!8m2!3d41.3894619!4d2.1370475
https://rosaroda.com/inscripcions-barcelona-seguretat-alimentaria-2020/
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8:30h - 9:00h  |  Benvinguda i registre

9:00h - 9:15h
Sessió Inaugural

Sr. Joan Guix
Secretari de Salut Pública, Generalitat de Catalunya

Moderador
Miquel Bonet, Comitè organitzador BSA 2020

9:15h - 9:45h
Evolució de la seguretat alimentària

Sr. Jesús Contreras
Antropòleg. Universitat de Barcelona

9:45h - 10:15h
El paper de les associacions en l’autocontrol de 
les PIMES

Sr. Enrico Fabretti
FIAB

10:15h - 10:45h
Experiència pràctica de l’autocontrol amb petits 
productors

Sra. Sílvia Carrió
Veterinària. Midi-Pyrénées

10:45h - 11:30h  |  Pausa cafè

11:30h - 13:30h
Taula rodona. Percepció de l’autocontrol

• Criteris de risc
Sra. Carme Chacón. Departament de Salut. 
Generalitat de Catalunya

• Responsabilitat de l’autocontrol
Dra. Elena Beltran Torres. I+D. Sant Dalmai

• L’economia de l’autocontrol
Sr. José Miguel Mulet. Químic. Universitat de 
València

• La percepció de la seguretat alimentària
Sra. Eva Sainz. Periodista El País

13:30h - 14:00h
Conclusions i clausura

Dr. José J. Rodríguez Jerez
Catedràtic en veterinaria. Universitat Autònoma de 
Barcelona

14:00h - 15:30h  |  Còctel dinar

16:00h - 16:45h
Speaker’s corner BSA/SESAL

• Pendent
• Pendent
• Pendent
• Pendent

16:45h - 17:45h
Posada en comú

ORGANITZA

www.forumbsa.es

PATROCINEN

Or Plata Bronze

http://www.forumbsa.es/

