Fira de Sant Miquel

Desinformació
alimentària: què hi
ha darrera les “fake
news”?
Jornada tècnica
Lleida, dijous 30 de setembre de 2021

Presentació

Programa
15.50 h

Inscripcions i lliurament de la documentació.

16.00 h

Presentació de la jornada

Els darrers anys ha evolucionat la
comunicació agafant força els mitjans
digitals com a font d’informació

Sr. Joan Gòdia, Director general d'Empreses Agroalimentàries,

alimentària. Però tot i que cada cop

Qualitat i Gastronomia.

és més senzill accedir a la informació,

Sr. Oriol Oró, director de la Fira de Lleida.

ha augmentat la confussió entre els
consumidors. S’han convertit els

16.10 h

Sr. Francesc Reguant, president de la Comissió d'Economia

mitjans de comunicación en sistemes

Agroalimentària del Col.legi d'Economistes de Catalunya.

de propagació d’informació dificilment
contrastable?

Fake news en agricultura i alimentació

16.40 h

La desinformació alimentària

Aquesta jornada vol analitzar el

Sra. Marta Montagut, professora de comunicació de la

paper de la comunicació en l’era de

Universitat Rovira i Virgili i col·laboradora de la plataforma

la desinformació i quin és l’impacte

contra la desinformació Learn To Check.

que està tenint en l’alimentació, i
obrir un debat sobre la repercussió
d’aquesta desinformació en

17.10 h

Torn obert de preguntes

17.30 h

Taula rodona

l’alimentació actual.

Sr. Estanislau Fons, professor de l’ETSEA-UdL.
Sr. Carlos Vicente, responsable d’organització, acció sindical i

Lloc de realització

comunicació d’Unió de Pagesos.
Sra. Maria Nicolau, cuinera al Ferrer del Tall.
Modera: Sra. Eva Carreras, professora de l’Escola Agrària de
Tàrrega - Campus Empresarial Agrari.

Sala Sud
Fira de Sant Miquel
Lleida

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Sra: Eva Carreras
Tel.: 973 310 715
A/e: eva.carreras@gencat.cat

18.30 h

Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza presencialment. Tots els assistents hauran de
seguir les mesures de prevenció establertes enfront el Covid-19. L’ús de
mascareta serà obligatori durant tota la jornada.

Organització

Col·laboració

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
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