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mb aquest número de la revista TECA comença una etapa en la qual
volem millorar l’agilitat, la transparència i la normalització en la ges-
tió editorial, tot consolidant la difusió de l’actualitat científica relati-
va als aliments.

TECA és una finestra oberta a la cultura dels països catalans, a través de
l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA), amb el suport
de l’Institut d’Estudis Catalans. A la revista tenen cabuda totes les iniciatives
orientades a la informació i l’actualització dels coneixements de la composició
i les característiquesdels ingredients alimentaris, així comde les tecnologies per
a la preparació, la conservació i la distribució que permeten garantir al consu-
midor la seguretat i la funcionalitat dels aliments.

Hi haunespai per a la publicacióde revistes científiques en català comTECA
enmig de la dinàmica de progrés continu en el coneixement global que troba
una aplicació en la millora dels aliments. TECA vol facilitar la divulgació de
l’activitat dels estudiosos en les diferents especialitats del sector alimentari, tan
diverses com els mateixos aliments.

El nou Consell de Redacció es proposa publicar fins a dos números l’any
i, seguint les normes ISO sobre revistes científiques, correspon anomenar «vo-
lum 11» aquest proper número de l’any 2009, ja que fa referència a l’onzè any
de la seva publicació.

En cada número de TECA, a més de quatre o cinc articles de caràcter cien-
tificotècnic, es publiquen unes seccions dedicades a ciència i gastronomia,
legislació i normativa, seguretat i qualitat, alimentació i salut i a noves tec-
nologies. També es publica una entrevista a un professional de prestigi reco-
negut i es fa difusió d’un museu, una fundació o una organització d’interès
alimentari.

Us animem a participar amb les vostres aportacions a través de l’enllaç
següent: http://revistes.iec.cat/revistes/index.php/TECA.
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