
  

Lloc i data 

13 de desembre de 2012 

 

Espai Francesca Bonnemaison 

Sala d’Actes 

Sant Pere més Baix 7 

08003 Barcelona 

 

 

Inscripció 

Inscripció gratuïta 

 

Per formalitzar la inscripció és necessari emplenar el formulari d’inscripció 

que trobareu al web 

 

www.gencat.cat/salut/acsa/vii_jornada.htm 

 

Admissió per ordre d’inscripció. L’aforament de la sala és limitat. 

 

Col·laboren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII jornada de seguretat alimentària  

i Administració local 
Pràctiques de risc en comerç minorista d’alimentació i en restauració 

Barcelona, 13 de desembre de 2012 

 
 

Organitzen:

http://www.gencat.cat/salut/acsa/vii_jornada.htm


  
 

Presentació i objectius 

 

La intervenció sobre establiments de comerç minorista i de restauració 

ocupa una part important de l’activitat dels serveis municipals de Salut 

Pública. L’elevat nombre d’establiments, la seva diversitat i dispersió 

territorial, l’elevada rotació de personal, les dificultats per a la seva 

formació, les limitacions d’espai i mitjans, junt amb el difícil moment 

econòmic  actual, fan que siguin llocs amb major probabilitat de 

desenvolupar pràctiques de risc que poden afectar a la seguretat dels 

productes. Els serveis municipals amb responsabilitats en seguretat 

alimentària acumulen una amplia experiència en mesures de  gestió 

orientades a minimitzar els riscos que se’n deriven. 

 

L’objectiu de la jornada és reflexionar  i compartir experiències sobre les 

principals pràctiques de risc i les mesures que cal aplicar per a una 

adequada gestió per part dels serveis municipals amb responsabilitats 

en seguretat alimentària.   

 

Aquesta jornada està adreçada a totes aquelles persones que tenen  

responsabilitats en matèria de seguretat alimentària en els ens locals de 

Catalunya.

 

Programa 

 

09.30-09.45 Acreditació 
 

09:45-10:00   Benvinguda i presentació 
Alfons Vilarrasa 
Director de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària 

 

10:00-10:45 Les toxiinfeccions alimentàries associades als establiments 

minoristes i de restauració. Situació a Catalunya. 

Investigació i gestió.   
Josep Álvarez i Montserrat Bertran  
Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) 

 

10:45-11:15 Pausa i cafè 
 

11:15-12:45 Pràctiques de risc més freqüents en diferents sectors i eines 

per minimitzar-les 
Taula rodona i debat 

Modera: Magda Bertran 
Cap de Secció de Salut Pública. Diputació de Barcelona 

 

Pràctiques de risc al sector restauració. Maria Josep Gispert  
Tècnica de Salut i Qualitat de Vida. Ajuntament de Salt  
Pràctiques de risc a les guinguetes de platges. Montserrat Sellés  

Cap de Salut Pública i Consum. Departament de Salut Pública i 
Consum. Ajuntament de Gavà  
Pràctiques de risc al sector carni. Marc Sibina 

Tècnic de Salut Pública. Secció de Salut Pública. Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès 
Pràctiques de risc al sector de la pesca. Montserrat Ramoneda  

Cap del Servei de control alimentari i Mercats centrals de 
l'Agència de Salut Pública de Barcelona  
Pràctiques de risc al transport urbà. Fernando Afan 

Caporal de l'UNOC. Unitat Nocturna Operativa Centralitzada de 
la Guardia Urbana de Barcelona 
Pràctiques de risc a forns de pa i pastisseria. Laureà Blanch 

Farmacèutic titular de l’Equip Territorial de Salut Pública del 
Montsià. ASPCAT - Terres de l’Ebre 

 

12:45-13:15 Debat 
 

13:15              Clausura 
  Il·lm. Sr. Xavier Garcia Albiol 

Diputat Delegat de Salut Pública i Consum, de l’Àrea d’Atenció a 

les Persones de la Diputació de Barcelona 


