
Activitats 2019

Programa de Ràdio Onda Cero
Gener de 2019

Entrevista a Montserrat Rivero al programa “En Bones 
Mans” amb el tema “Sobre mites alimentaris”, Carlos 
Aguilar entrevista Montserrat Rivero, presidenta de 
l’ACCA, parlant dels mites alimentaris: enganys, fal-
sedats, dites populars, exageracions i mitges veritats.

Agència de Salut Pública de Catalunya, Barcelona
Jornada: Etiquetatge frontal dels aliments. 
Nutriscore: bases científiques 
24 de gener

CCNIEC (Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans) i 
CODINUCAT (Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya) organit-
zen una jornada per a donar a conèixer els avantatges i les limitacions del 
NutriScore. Assistència de Montserrat Rivero com a presidenta de l’ACCA.

Universitat de Màlaga 
Montserrat Rivero imparteix classe en el curs 
“Investigació avançada en nutrició infantil”.
23 de gener

Cosmocaixa Barcelona 
Cicle de ciència “La ciència de la dieta mediterrània”
Del 23 de gener al 27 de febrer

Cicle organitzat per aprofundir en els patrons dietètics de 
la dieta mediterrània. Quatre sessions amb ponències 
científi ques entorn d’una investigació relacionada amb la 
dieta mediterrània.
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Madrid
XVII Curs Internacional 
d’Inmunonutrició en la salut 
i el benestar
Del 28 de gener a l’1 de febrer

Organizat per ISIN (International 
Society for Immunonutrition). 

Montserrat Rivero, presidenta
de l’ACCA, hi participa com a ponent.

Reus
Reunió del Clúster Food 
N’Nutrition 
30 de gener

Amb la participació de Maria 
Rodríguez-Palmero i Lluís Arola, 
membres de l’ACCA.

Can Massallera, Sant Boi
Tertúlies Santboianes, amb Abel Mariné i Claudi Mans: “Pagar els 
aliments pel que no contenen: l’evolució de la publicitat dels aliments 
al llarg dels segles XX i XXI”
31 de gener

Abel Mariné és catedràtic emèrit de Nutrició i Bromatologia de la Facultat 
de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona, i 
Claudi Mans és catedràtic emèrit d’Enginyeria química de la Universitat 
de Barcelona; ambdós són membres de l’ACCA.

Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Presentació del llibre Noies entre dos mons, escrit per tres dones de l’ACCA 
6 de febrer

Dones de Barcelona, al tombant del segle xix i xx , reviscudes en les converses de tres amigues farma-
cèutiques de l’ACCA: Montserrat Rivero, M. del Carmen de la Torre, Pepita Quer.

Universitat de Barcelona
Reunió de membres de l’ACCA i la UB per a la preparació del Congrés de la Cuina Catalana
8 de febrer

Assisteixen a la reunió M. Carmen Vidal-Carou, Claudi Mans i Montserrat Rivero.
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CCCB, Barcelona
Conferència “Què men-
jarem a Mart?” per Pere 
Castells
9 de febrer

Dins la “Biennal Ciutat i Ciència” i organitzat per 
l’Institut de Cultura de Barcelona, Pere Castells 
presenta la Conferència “Què menjarem a Mart?”. 

Pere Castells és expert en ciència, cuina, col·labo-
rador de Gastrocultura Mediterrània i Gastronomy 
Solutions i membre de l’ACCA.

Palau Robert, Barcelona
Acte de presentació del Pla d’acció de pre-
venció del malbaratament alimentari a 
Catalunya 2019-2020
Del 13 al 15 de febrer

Enquadrat en el ECOWASTE-
4FOOD Interreg Europe i for-
mant part del PRECAT20. 

Assisteixen a l’acte Victòria 
Castell i Gemma Salvador, de 
l’ACCA.

Col·legi de farmacèutics, Lugo
Conferència impartida per Montserrat Rivero: 
“Errores y mitos de la alimentación”
14 de febrer

Seu de l’IEC, Barcelona 
Presentació de l’Informe MENGEM FUTUR
14 del febrer

Presentació del treball fet pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
(CADS, Generalitat de Catalunya) “MENGEM FUTUR: Per un sistema alimentari 
productiu, sostenible, resilient, saludable, responsable i d’accés universal a Catalunya”.
Assisteix a la presentació Abel Mariné, membre de l’ACCA.

Palau Robert, Barcelona
Sessió de presentació del Pla d’acció per a 
la prevenció del malbaratament alimentari
15 de febrer

Acte organitzat per l’Agència de Residus on es 
dona a conèixer el Pla d’acció elaborat amb la im-
plicació de quaranta-set 
organitzacions de l’ad-
ministració pública, el 
sector agroalimentari, les 
universitats i centres de 
recerca i les entitats so-
cials i ambientals.
Hi assisteix Montserrat 
Rivero com a presidenta 
de l’ACCA.
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Madrid
16è Congrés AECOC de Seguridad Alimen-
taria y Calidad “Avanzando en la integridad 
alimentaria”
19 de febrer

En aquesta edició s’ha refl exionat sobre diverses 
qüestions vinculades amb la seguretat alimentària, 
l’informació nutricio-
nal, l’autenticitat i la 
comunicació.

Amb la participació 
de Pere Castells i Ca-
therine Vidal, mem-
bres de l’ACCA.

Madrid
Reunió del Grup Alimentació i salut de 
la Federació d’Indústries d’Alimentació i 
Begudes
21 de febrer

Assistència de la presidenta de l’ACCA i diver-
sos membres de l’ACCA.

Agència de Salut Pública de Catalunya, Barcelona
Seminari de presentació de la nova guia “Petits canvis per menjar millor”
19 de febrer

La guia alimentària “Petits canvis per menjar millor” és una nova eina edu-
cativa desenvolupada en el marc de l’estratègia PAAS (Pla integral per a la 
promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable); 
l’ACCA ha col·laborat en la seva publicació donant l’assessorament expert.
Presenta Gemma Salvador, membre de l’ACCA.

Col·legi de farmacèutics 
d’Alacant
Conferència impartida per 
Montserrat Rivero: “Nous 
avenços de l’alimentació 
infantil”
19 de febrer

Restaurant Pomarada, Barcelona
Dinar-col·loqui “Què mengem? Els mercats de la llet”
1 de març

Activitat organitzada per la Comissió d’Economia Agroalimentària, amb Antoni Garcia Gabarra 
com a vicepresident de la comissió i membre de l’ACCA. Debat-col·loqui sobre les caracterís-
tiques tècniques i econòmiques dels productes alimentaris, amb l’objectiu de comprendre’n la 
producció, la demanda i el funcionament del seu mercat, la seva economia, o bé innovacions i 
experiències d’interès en el món agroalimentari. Assistència de membres de l’ACCA.
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Barcelona
Science & Cooking World Congress 
4, 5 i 6 de març

El Tercer Congrés Català de la Cuina està emmarcat en 
l’eix de debat 4 i ha comptat amb la presència de grans 
cuiners, científi cs i experts, com Ferran Adrià, Hervé This, Joan Roca o Dave Weitz. 
En el marc del congrés, el dia 6 de març ha tingut lloc l’entrega dels premis SFERIC AWARDS amb el 
suport i patrocini exclusiu de l’ACCA, Pere Castells i Claudi Mans en l’organització. Entrega de premis per 
part de Montserrat Rivero com a presidenta de l’ACCA. Assistència de membres de l’ACCA. 
Veure la ressenya completa en aquest número de TECA.

Vil·la Urània, Barcelona
Conferència a càrrec de Claudi Mans: “Per què paguem pel que 
NO conté un producte?”
11 de març

Què sabem dels aliments sense sucre, sense lactosa, sense gluten...? 
Mite o moda?
Claudi Mans és catedràtic emèrit jubilat d’Enginyeria química de la Uni-
versitat de Barcelona i membre de la junta de l’ACCA.

Seu IEC Barcelona 
Conferència “Sistemes alimentaris i canvi climàtic”
11 de març

Conferència organitzada per la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC.
Assistència de Montserrat Rivero com a presidenta de l’ACCA.

Seu IEC Barcelona
XI Jornada Tècnica de l’ACCA i homenatge a Robert Xalabarder
13 de març

Després de la presentació de Montserrat Rivero, tingueren lloc dues conferències, una a 
càrrec de Daniel Ramon Vidal, d’ADM-Biopolis, i l’altra de Joan Sabater Tobella, presi-
dent d’Eugenomics. En la segona part de la jornada es va celebrar un acte d’homenatge 
a Robert Xalabarder, una persona molt vinculada a l’ACCA i a la indústria alimentària. 
Jornada organitzada per l’ACCA, amb la participació de molts membres de l’Associació. 
Veure la ressenya completa en aquest número de TECA.
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Barcelona
Jornada de sortides profes-
sionals del dietista-nutri-
cionista, II Congrés ADINU 
Barcelona - Edificant el teu 
futur
15 de març

Programa de 
Radio Onda Cero
Entrevista a José Juan 
Rodríguez, expert en 
seguretat alimentària, al 
programa “En Bones Mans”
15 de març

Palau de Congressos, Barcelona 
Trobada Europea de Farmàcia INFARMA
Del 19 al 21 de març

La Trobada Europea de Farmàcia integra el Congrés Europeu 
d’Ofi cina de Farmàcia i Saló de Medicaments i Parafarmàcia.
Assisteixen a la trobada la presidenta i molts membres de l’ACCA.

Universitat de Barcelona
Alimentación y calidad de vida. 
Máster de Medicina Cosmética, 
Estética y del Envejecimiento 
Fisiológico 
22 de març

Tres hores impartides per José Juan 
Rodríguez, expert en seguretat alimen-
tària i tresorer de l’ACCA.

Parc de Recerca UAB 
Hub B30 Brunchs d’innovació, Smart Food
29 de març

En el marc del Hub B30, esdeveniment per donar a conèixer les 
tecnologies més disruptives i com impacten en el teixit empre-
sarial i social. Sessió dedicada a l’smart food, que ha inclòs la 
presentació de l’ACCA a càrrec de Montserrat Rivero.
Assistència de José Juan Rodríguez, tresorer de l’ACCA, i més 
membres de l’ACCA.

IB3TV 
(illes Balears)
Entrevista a José 
Juan Rodríguez 
sobre temes de seguretat 
alimentària
1 d’abril

V Jornada d’immersió estratègica del Clúster Food 
N’Nutrition de Catalunya
28 de març

Empreses i entitats del sector relacionat amb la nutrició i l’ali-
mentació van tractar temes de futur com les proteïnes vege-
tals, el benestar animal, casos d’èxit d’empreses alimentàries 
i experiències d’innovació en la indústria alimentària i farma-
cèutica. Amb la participació de Maria Rodríguez Palmero.

TECA, vol. 18 (2019). 89 



Activitats 2019

Barcelona
Dinar-col·loqui “Què mengem?”.  L’aigua, 
la bioeconomia i el futur de l’alimentació
26 d’abril

Debat-tertúlia organitzat per la Comissió 
d’Economia Agroalimentària del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. Amb Antoni 
Garcia Gabarra, vicepresident de la Comis-
sió d’Economia Agroalimentària i membre de 
l’ACCA i la participació de Montserrat Rivero, 
Ricard Chifré i altres membres de l’ACCA.

Antequera, Màlaga
Taula rodona de les jornades de GENAH: “La comunicación: 
Nuevos canales”
12 d’abril

Amb la participació de José Juan Rodríguez, tresorer de l’ACCA.

Campus de l’Alimentació de Torribera, Santa Coloma de Gramenet
Presentació de l’ACCA i xerrada: “La taula periòdica dels aliments”
30 d’abril

Montserrat Rivero presenta l’ACCA i Claudi Mans hi fa una conferència sobre la taula periòdica dels aliments.
M. Carmen Vidal Carou, vicepresidenta de l’ACCA, forma part de l’organització.

RTVE
Participació de l’ACCA al programa 
“Acceso Autorizado”
15 d’abril

El programa de RTVE “Acceso autorizado” emet 
el programa dedicat al tema “CSIC - Mujer y 
Ciencia” en el qual intervenen Gemma Colomé, 
membre de l’ACCA i Montserrat Rivero, presi-
denta de l’ACCA.

Naturgy, Barcelona
Jornada Future Technologies 
World 360
11 d’abril

Assistència de Montserrat Rivero 
com a presidenta de l’ACCA i d’al-
tres membres.

Can Massallera - Sant Boi de Llobregat
Premis Delta a les millors iniciatives 
empresarials 2018-2019
4 d’abril

Premiumlab, i la seva directora general i mem-
bre de la Junta de l’ACCA, Catherine Vidal, 
han guanyat el premi delta a la millor iniciati-
va empresarial.
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Barcelona
Conferències “La cuina com a eina per explicar ciència”
1 i 29 d’abril i 5 de maig

Claudi Mans imparteix tres conferències a instituts de Terrassa: “La cuina 
com a eina per explicar ciència”.

Seu de l’IEC 
Presentació del llibre “Alimentació i Nutrició a Catalunya: 
industrials, productors i científics”
7 de maig

El Centre Català de la Nutrició i l’Associació Catalana de Ciències de 
l’Alimentació, vinculats a l’Institut d’Estudis Catalans, han promogut 
i editat aquest llibre que recull una bona part del llegat que entorn del 
món alimentari ens han deixat empresaris i investigadors, en forma 
d’aliments de qualitat, marques reconegudes i coneixements de les 
relacions entre alimentació i salut. 
Presenta Montserrat Rivero.

Barcelona
Montserrat Rivero, entrevistada al programa de 
Radio Kanal Barcelona, 
“Salud y Calidad de Vida!”
8 de maig

La presidenta de l’ACCA, Montserrat Rivero, va ser en-
trevistada al programa “Salud y Calidad de Vida!” amb el 
periodista Ricardo Aparicio i més convidats del món de 
la salut i l’alimentació.

Centro Universitario Santa Ana. Almendralejo
Biofilms y gestión de la higienización en la industria. Nuevos retos para la calidad y la seguridad 
alimentarias
9 de maig

Impartició d’una classe del curs per José Juan Rodríguez, expert en seguretat alimentària i tresorer de l’ACCA.
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Múrcia
9è Simposi Internacional sobre Tecnologia d’Aliments
14 de maig

El Centre Tecnològic Nacional de la Conserva i Alimentació (CTC) 
ha acollit aquesta novena edició del Symposium per afavorir la trans-
ferència de tecnologia d’avantguarda per a les empreses sectorials.
Montserrat Rivero, presidenta de l’ACCA, hi participa com a ponent.

Jaén
Academia de Ciencias 
Veterinarias de Andalucía 
Oriental.
“Seguridad Alimentaria y 
cambio climático”. 
14 de maig

Participació de José Juan Rodrí-
guez, expert en seguretat alimen-
tària i tresorer de l’ACCA.

Barcelona
Conferència  “Etiquetes dels 
aliments” 
15 de maig

Conferència organitzada pels 
Amics de la Unesco a càrrec 
de Claudi Mans, catedràtic 
emèrit jubilat d’Enginyeria química de la Universitat de 
Barcelona i membre de la junta de l’ACCA.

Programa de Ràdio Onda Cero
Entrevista a Victòria Castell al programa 
“En Bones Mans”
8 de maig

Carlos Aguilar entrevista Victòria Castell sobre 
l’etiquetatge frontal NUTRISCORE.

Campus de l’Alimentació de Torribera, 
Santa Coloma de Gramenet
Conferència “La dieta mediterrània: la teva 
salut al teu plat”
15 de maig

En el marc del Torribera Mediterranean Center 
s’organitza un programa de conferències. 
En l’organització hi ha M. Carmen Vidal-Carou, 
amb la participació d’Anna Bach.
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Programa de Ràdio Onda Cero
Entrevista a Gemma Salvador al programa “En Bones Mans”
17 de maig

Carlos Aguilar entrevista la nutricionista Gemma Salvador sobre la nova 
guia de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, “Petits canvis per menjar 
millor”, en la qual ha participat l’ACCA.

Campus de l’Alimentació de Torribera
Workshop de la càtedra UB-Danone sota el títol 
“Probiòtics i greix làctic: actualització nutricional 
i tecnològica”
23 de maig

Presidenta del comitè organitzador, M. Carmen Vidal 
Carou, i assistència de diversos membres de l’ACCA.

Seu de l’IEC, Barcelona
Acte de benvinguda als nous socis i sòcies
30 de maig

Per donar la benvinguda als nous socis de l’ACCA, s’ha fet un acte presidit per 
Montserrat Rivero, com a presidenta de l’ACCA, en què els membres de la junta 
Claudi Mans i Ricard Chifré els donen la benvinguda. L’acte ha inclòs una visita 
a la seu de l’IEC i la visualització d’un vídeo.

Palau Macaya, Barcelona
Cicle: “Indústria sostenible, indústria competitiva”
4 de juny

Cicle organitzat per l’Ofi cina del Club de Roma a Barce-
lona, juntament amb l’Obra Social “la Caixa”, la Fundació 
Fòrum Ambiental i Eurecat.
Amb la participació com a ponent de Lluís Arola, catedràtic 
de Bioquímica i Biologia molecular a la URV i membre 
de la junta de l’ACCA; hi assisteixen la presidenta i 
diversos membres de l’ACCA.
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Palau Macaya
Reptes ètics i socials de la intel·ligencia artificial
4 de juny

Assistència de Montserrat Rivero i altres membres de 
l’ACCA.

Barcelona
Taula horitzontal “Resultats de 10 anys de política integrada en seguretat alimentària”
5 de juny

Taula rodona organitzada amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat Alimentària per l’Agència Catalana 
de Seguretat Alimentària (ACSA).
Com a ponents hi participen M. Carmen Vidal-Carou, presidenta del Comitè Científi c Assessor, i Victòria Cas-
tell, cap del Servei de Planifi cació, Auditoria i Avaluació del Risc, ambdues membres de l’ACCA.

Parlament de Catalunya 
Presentació del Consell Català de l’Alimentació
7 de juny

El dia 7 de juny es presenta el Consell Català de l’Alimen-
tació al Parlament de Catalunya, on l’ACCA va ser convi-
dada. Hi participen Abel Mariné com a ponent, i hi assis-
teixen Montserrat Rivero i altres membres de l’ACCA.

Barcelona
Participació en el Forum BSA (Barcelona Seguretat 
Alimentària)
7 de juny

“La importancia de la interpretación de datos: toma de 
decisiones ante la presencia de un patógeno”. José Juan 
Rodríguez, expert en seguretat alimentària i tresorer de 
l’ACCA, en l’organització i el comitè científi c.
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Restaurant Pomarada, Barcelona 
Dinar-col·loqui “Petits canvis per menjar millor”… tot suma per 
millorar la salut
7 de juny

Presentat per Antoni García, vicepresident de la Comissió d’Economia 
Agroalimentària del Col·legi d’Economistes de Catalunya i membre de 
l’ACCA, i Gemma Salvador, dietista-nutricionista de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i 
membre de l’ACCA. Hi assisteix la presidenta de l’ACCA, així com diversos altres membres.

Curs de la Diputació de Barcelona 
“La gestió de perills alimentaris en les 
inspeccions sanitàries a l’àmbit local”
19 de juny

Impartició de 3,5 hores, per José Juan Rodríguez, 
expert en seguretat alimentària i tresorer de l’ACCA.

26 de juny  

M. Carmen Vidal-Carou imparteix la conferència 
“Els perills químics generats als establiments 
minoristes i de restauració”.

CaixaForum, Barcelona
Tech4Good Congress
13 de juny

L’ACCA participa com a entitat col·laboradora en aquest congrés impulsat i organitzat 
per Eurecat, que té la fi nalitat d’oferir una visió de les idees i les tendències de les aplica-
cions de la tecnologia que comporten un bé per als consumidors i la societat en general.
L’ACCA hi participa com a entitat col·laboradora, amb Lluís Arola, Montserrat Rivero 
i altres membres.

Glasgow
Congrés ESPGHAN de nutrició pediàtrica
7-9 de juny

Organitzat per l’ESPGHAN (Societat Europea de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica). És el 
punt de trobada entre líders d’opinió, reconeguts experts del sector i nombrosos investigadors europeus. Aquí es 
tracten les principals novetats en alimentació infantil. Hi participen Benjamin Martin i Maria Rodríguez.

Barcelona
Jornada d’innovació i oportunitats de 
finançament
12 de juny

Amb representants de la FIAB (Federación de In-
dustrias de Alimentación y Bebidas), el CDTI i AC-
C1Ó, organitzada pel Clúster Food N’Nutrition i en 
què es va parlar dels diversos programes oberts di-
rigits a la indústria alimentària per obtenir fi nança-
ment per dur a terme projectes d’R+D.
Hi participen Maria Rodríguez i Montserrat Rivero.
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Alacant
II Jornada Nacional del Profesora-
do del Grado de Nutrición Humana 
i Dietética. Innovando hacia la ex-
celencia 
27-28 de juny

M. Carmen Vidal Carou n’és membre del comitè científi c.

Madrid 
Reunió del Grup Alimen-
tació i salut de la Fede-
ració d’Indústries d’Ali-
mentació i Begudes amb 
nous projectes de recerca
25 de juny

Monserrat Rivero hi participa 
com a ponent.

Sòria
XXVIII Reunión de la Socie-
dad Española de Nutrición 
(SEÑ) i VI Reunión de jóve-
nes investigadores
20-26 de juny

S’organitza aquesta reunió sota 
el lema “Salud y bienestar: in-
vestigando en nutrición”.
M. Carmen Vidal Carou n’és 
membre del comitè científi c i 
hi participa com a ponent.

Barcelona
Participació al Consell 
assessor del grup Amet-
ller Origen
4 de juliol

Montserrat Rivero participa en 
el consell assessor.

Madrid
Montserrat Rivero participa en 
l’homenatge a Nabil Khayyat, 
membre de coordinació CEDETI
12 de juliol

Universitat de Barcelona
II Congrés nacional d’estudiants de grau i 
postgrau de Nutrició humana i Dietètica (el 
II ReD-N)
12, 13 i 14 de juliol

M. Carmen Vidal Carou participa en el comité 
organitzador i en la presentació de l’acte.

Centre d’Art Can Sisteré, Santa 
Coloma de Gramenet 
Conferència “És més sa menjar 
cru?”, a càrrec de Claudi Mans i 
taula rodona amb Abel Mariné i 
M. Carme Vidal-Carou
19 de juliol

UB a Santa Coloma
Curs d’estiu dels Juliols de la UB 
“Tot el que vols saber sobre alimen-
tació... ho pots preguntar aquí!”
Juliol

Curs dirigit per M. Carme Vidal-Carou, vicepresidenta de 
l’ACCA, amb Claudi Mans i Abel Mariné com a professors, i 
amb la participació de molts membre de l’ACCA.

Universitat Rovira i Virgili
Cloenda de Màster, presentació 
de l’ACCA i conferència “La taula 
periòdica dels aliments” a càrrec 
de  Claudi Mans
20 de juny

Activitats TECA, vol. 18 (2019). 96


