
EI web de I 'ACCA
Ivan Boronat

[.I wr^c, de DACCA

Avui, acostumats al fenomen i

usuaris habituats a la navegacio

per la xarxa , Homes podem fer-

nos resso de les novetats. I mal-

grat que pugui semblar poc ade-

quat , el mes convenient es mirar-

nos el melic . L'Associacio Cata-

lans de Ciencies de I'Alimentacio

(ACCA) va estrenar el setembre

de 1998 la seva nova pagina web

a Internet . Fins aleshores Homes

hauls estat una pagina vinculada

al web de I ' Institut d ' Estudis

Catalans ( IEC). Ara ja es un Ili-

bre.

Ates que TECA no pot oferir-vos

informacio amb I'actualitat que

desitjariem, el que si que podem

fer es servir-nos del web per pro-

porcionar-vos noticies fresques.

Si visiteu el nostre Iloc web

(http.//www.iec.es/societat/acca), hi

trobareu un espai dinamic pel qual

es facil moure's. Ha estat pensat

per poder accedir a tot arreu des de

qualsevol punt. Per aixo hi ha un

menu fix a I'esquerra de la pantalla

que ens permet accedir a una pri-

mers classificacio dels temes.
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Potser el mes adequat es que us
connecteu i ens seguiu.

Partint de les pagines d'informa-

cio, de noticies i de TECA s'arriba a
tot el gruix del contingut del web.

Des d'« Informacio» hom pot

saber que es I'ACCA: on trobar-la,

els estatuts pets quals es regeix, la

histdria de I'associaci6 (fundacio,

juntes directives, ingres a I'IEC),

informacio per als membres o per a

qui vulgui fer-se'n (que cal fer per

ser-ne soci, els serveis que els ofe-

reix I'ACCA, estadistiques i activi-

tats). Qui accedeixi al nostre web

podra saber tambe que es la revis-

ta TECA, com publicar-hi, els avan-

tatges fiscals que poden aconse-

guir-se inserint publicitat a la revis-

ta o collaborant economicament

amb I'associacio, i tambe com

subscriure-s'hi.

Des de «Noticies» s'accedeix a
mes camps, entre els quals trobem
«Agenda», on us informem de les

^en^la 13rrus ^^^til,^

Noticies r'r^^^<^"
^dirertort ,ll^c ^ntsa

0 VOW Wh 1, 1, "'o,

lah c ,ive6s'

Panels ndualitz aciu 1 1.1499

I o"

.... ...... ..

activitats previs-

tes i d'altres de

relacionades

amb el mon de

I'alimentacio,

cursos, taules

rodones, fires i

congressos... A

uTaules rodo-

nes» trobareu

els resums de

les taules rodo-

nes que celebra

I'ACCA i les

dades de les properes taules rodo-

nes programades . A «Altres webs»

us oferim els accessos directes a

altres pagines que es troben a la

xarxa , ja que no tots la informacio

sobre el mon de I'alimentacio esta

recollida al nostre web . « Recull de

premsa» Conte referencies i re-

sums d ' algunes de les noticies que

sobre el mon de I ' alimentaci6 han

aparegut a la premsa diaria.

Si entreu a «TECA » , us facilita-

rem I'acces a tots els resums que

han encapgalat els articles que

hagin estat publicats per aquesta

revista . Hi podreu accedir a traves

del nom del terra de la seccio en

que hagin estat publicats , a traves

del numero de la revista en que

hagin aparegut , o be tenir tots la

Ilista d'articles endregats segons la

primers Iletra del seu titol.

Tambe s ' ofereix, a traves del

web, les possibilitats de sol licitar

I'ingres a I 'ACCA, de subscriure's a

TECA o d' actualitzar les dades si ja

en sou membre o subscriptor. Tot,

gracies a la butlleta que , una vega-

da impress, ens podeu fer arribar.

Internet ha canviat molt en

menys d'una decada. Els objectius

pets quals el Govern dels Estats

Units va crear la xarxa s'han esfu-
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mat a la mateixa velocitat amb que

els diners hi han entrat. El paradis

de la informacio tambe ho comenga

a ser del comers: mes de dos

milions d'americans fan les seves

compres al ciberespai. A I'Estat

espanyol aquesta modalitat de

compra tambe comenga a ser una
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realitat . Empreses com El Corte

Ingles, Alcampo o Teletienda An-

tena 3 ja venen els seus productes

a traves de la xarxa. La popularit-

zacio del mitja juga a favor d'a-

questes iniciatives comercials, com

tambe ho fan els avantatges que

presenta sobre el comers tradicio-
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per poc mes de mig milio de pesse-

tes.

La pizza va ser una de les prime-

res ofertes que es van fer d'un pro-

ducte alimentari. La cadena

Pizzahut (www.pizzahut.ca), per

exemple, permet l'adquisicio d'a-

quest producte. L'oferta, pero, va

molt mes enlla. Es creu que la

venda de menjar rapid, juntament

amb el material informatic i els viat-

ges, seran els negocis que mes

creixeran a la xarxa.

Pero no tot es negoci; tambe hi

ha informacio. En el numero zero

de TECA, Antoni Portela ens il-lus-

trava sobre la dificultat de trobar

alto que busquem a causa de

I'exces d'informacio. Ens oferia un

munt d'adreces que ara es troben

al vostre abast fent, senzillament,

un clic sobre el seu nom des del

web de I'ACCA.

nal. Es un suport barat

i efectiu, sense neces-

sitat d'una gran su-

perficie d'exposicio

perique el public hi faci

la tria, i on nomes amb

una imatge i la descrip-

cio del producte n'hi ha

prou: no calen Ilo-

guers, ni Ilum, ni

empleats que hagin de

relacionar-se amb els

clients. I posar en

marxa un negoci en el

ciberespai pot fer-se
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Evid^ncies i controversies
en I'alimentaci^

La Universitat de Barcelona, dins els cur-
sos «Els juliols de la UB », va incloure el
curs coordinat per Abel Marine (expresident
de I'ACCA) i per Jaume Serra ( membre de
('actual Junta Directiva de I'ACCA) que, sota
el titol generic « Evidencies i controversies
de I'alimentacio», va aplegar deu ponencies
sobre diversos aspectes.

Va iniciar el curs el doctor Maria Alemany
(de qui presentem un article en aquest numero)
amb aDarrers avenpos en el camp de l'obesi-
tat». A continuacio hi van participar Jesus
Contreras, antropoleg, Rober Xalabarder, qui-
mic i farmaceutic, i Gemma Revuelta, periodista
i metgessa, amb la ponencia <<Etica i estetica
del missatge mediatic en temes d'alimentacio»,
de la qual a continuacio us oferim un resum.
Tambe hi van participar, per aquest ordre, Maria
lzquierdo, de la Universitat de Barcelona (UB),

amb <<Aliments transgenics: aliments de
futur?»; Teresa Veciana (UB), amb «Nous ali-

ments com a resposta de la industria a les
tendencies del consumidor»; Angel Teixido, de
la Generalitat de Catalunya, amb «Vigilancia i
control de I'encefalopatia espongiforme bovi-
na>>; Carlos Barros, membre de I'Associacio

Espanyola de Dret Alimentari, amb aLa politica
agraria comunitaria i la legislacio a la Unio
Europea: la seva influencia en la nutricio»;
Robert Xalabarder, amb «Additius, contami-
nants, adulteracions i altres confusions»;
Margarida Arboix (UB), amb «Presencia de far-
macs en aliments d'origen animal»; Carmen de
la Torre (UB), amb <<Bases cientifiques que
suporten la relacio vi/salut», i, finalment, Abel
Marine (UB), amb « N'hi ha prou amb aliments
corrents? Els aliments funcionals son necessa-
ris, convenients o superflus?».


