
Benvolguts nous socis i sòcies 
En nom propi i de tots els membres de la Junta de l’ACCA us 
volem donar una afectuosa benvinguda a la nostra associació, 
ara també vostra.

Gloria Arbonés Vilà - Raquel Arpa Cuadrado - Montserrat Banqué Molas  

Anna M. Blanco Mariné - Gemma Colomé Rivero - Col·legi de Farmacèutics de Girona 

Xavier de Diego Navalón - Anna Escofet Pujol - Rosalina (Nina) Esteban Sánchez

 M. Carme Frigolé Oliver - Nerea García Hernández - Aquilino Garcia Perea 

Marta Gonzalvo Albarrán - Càndida Rosa Jané Guasch - Isabel Labad Urgell 

Josep Magrinyà Martí - Vanesa Martinez Chamorro - Anna Paré Vidal 

Carme Riera Baigorri - Belén Rivero Urgell - Ariadna Sales Masnou - Pilar Soler Vilaret 

Josep Antoni Tur i Marí - M. Victòria Utzet Civit - Lola Vázquez Bosch
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AQUEST ANY 2019 FA QUARANTA ANYS QUE ENS VAM CONSTITUIR COM A ASSO-
CIACIÓ, PER LA QUAL COSA ESTEM DE CELEBRACIÓ I ENS ALEGRA DONAR-VOS LA 
BENVINGUDA EN UN ANY TAN ESPECIAL. 

 Com sabeu, som un grup molt variat de professionals units per l’interès per l’alimentació 
en tots els seus aspectes. 

 Des de 1979 promovem tota mena d’activitats relacionades amb el món de la salut i la 
seguretat alimentària, en les terres de llengua i cultura catalanes.

 Organitzem conferències i jornades tècniques en col·laboració amb grups de recerca i altres 
entitats del nostre àmbit. Com a socis ja sabeu que teniu accés gratuït i descomptes en con-
ferències, jornades i formacions organitzades per l’ACCA.

 També promovem la publicació de la revista TECA, que, com a socis, heu rebut i teniu entre 
les mans. TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments és una revista sorgida amb el propòsit de 
fomentar la relació entre els associats de l’ACCA i promoure l’intercanvi de coneixements, 
així com fer divulgació de temes relacionats amb les ciències i l’alimentació a les persones 
interessades en aquests camps. Ara que formeu part de l’ACCA us convidem a participar en 
els continguts i l’elaboració de la revista; vegeu a l’apartat de comunicació de quines maneres 
hi podeu participar. 

 Si sou estudiants sapigueu que des de l’ACCA oferim eines per al desenvolupament profes-
sional i facilitem el contacte amb experts del sector de l’alimentació.

 Tenim el web, el butlletí i les xarxes socials de l’ACCA a la vostra disposició, tant per ac-
cedir als seus continguts com per participar en la seva elaboració. Si escriviu llibres, articles 
o reflexions, o bé organitzeu jornades i voleu compartir-ho, com a socis podeu fer propostes 
per publicar-ho a les nostres xarxes socials i, d’aquesta manera, fer-ne una difusió més àmplia.

Ens agradaria conèixer-vos una mica i ajudar-vos a fer que la vostra incorporació 
a l’associació us sigui profitosa. Per això ens agradaria saber els vostres interessos 
professionals i veure els vostres currículums, per veure com us podem ajudar i com 
podem sumar plegats. Com a presidenta de l’ACCA m’agradaria saludar-vos perso-
nalment a cada un de vosaltres, ja sigui en les nostres instal·lacions o durant alguna 
activitat de l’ACCA a la qual assistiu.

Com veieu, amb quaranta anys a l’esquena, seguim amb energia i ens alegrem de 
donar-vos la benvinguda.

Benvinguts i benvingudes.

Dra. Montserrat Rivero i Urgell
Dra. en Farmàcia. Especialista en Nutrició humana i Dietètica.

Assessora científica de l’Hospital de Nens de Barcelona. 
Presidenta de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació. 

Membre numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Benvinguda als nous socis i sòcies 


