
Activitats 2019 Agenda setembre - desembre 2019
Reunió de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC + 
conferència «Per què l’edició genètica ha revolucionat 
la biologia?», a càrrec de Lluís Montoliu, investigador 
al Centro Nacional de Biotecnología (CSIC)

16 de setembre  
Seu de l’IEC, Barcelona

9th European Beer and Health Symposium

Data: 24 de setembre
Brussel·les
https://beerandhealth.eu/

3rd International Conference on Food Contaminants: 
Challenges in Risk Assessment

26, 27 setembre 2019
Aveiro, Portugal

Presentació del llibre The Science of Cooking. 
A Quick Immersion, de Claudi Mans.  Presenten Harold 
McGee i Ferran Adrià

27 de setembre
Lloc: Restaurant del Yale Club, Nova York (per invitació)

15a reunió anual de la Sociedad Española de Seguridad 
Alimentaria (SESAL)

3-4 d’octubre
Alacant (http://sesal.org/)

V Jornada de alibetopias, últimas innovaciones en el 
sector de la alimentación y bebidas

10 d’octubre 
Madrid
www.alibetopias.es

Jornada Tècnica de l’ACCA especial 40 anys

16 d’octubre 
Barcelona
https://acca.iec.cat/

FENS 2019: European Nutrition Conference, Federa-
tion of European Nutrition Societies

15-18 d’octubre
Dublín, Irlanda
http://www.fens2019.org/

2nd World Congress on Food and Nutrition: Healthy 
food be the Medicine, Great approach to make diseases 
free World

21-22 d’octubre
Hèlsinki, Finlàndia
https://food-technology.nutritionalconference.com/

Probiotics, Prebiotics and Synbiotics & 26th International 
Conference on Nutrition and Dietetics

23-24 d’octubre
Amsterdam, Països Baixos
https://probiotika.conferenceseries.com/
https://nutrition.conferenceseries.com/

Congrés Nutrients - Nutritional Advances in the Preven-
tion and Management of Chronic Disease

25-27 d’octubre
Barcelona 
(https://sciforum.net/conference/Nutrients2019)

XII Confèrencia EFAD: Breaking Professional Boundaries

1 i 2 de novembre
Berlín, Alemanya
https://efadconference.com/

21st International Congress on Nutrition & Health: To 
enhance the nutritional growth for healthy living

14-15 de novembre
Zagreb, Croàcia

VII Jornades Anuals del CoDiNuCat i III Congrés de la 
Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica 

22-23 de novembre 
Hospital Clínic de la Universitat de Barcelona
http://jornades.codinucat.cat/

XVIII Workshop sobre mètodes ràpids i automatització 
en microbiologia alimentària 

26-29 de novembre
UAB Bellaterra
http://jornades.uab.cat/workshopmrama/

World Summit on Nutrition, Obesity, Dietetics and Eating 
Disorders: Spreading the News towards Healthy Nutri-
tion & Wellness

27-28 de novembre 
Madrid
https://nutrition-eatingdiorders.annualcongress.com/
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              COMUNICACIÓ 
Per tal d’arribar a més gent i poder ser un referent divulgatiu en temes de ciència i alimentació al nostre 
país, estem treballant per ser presents i actius a les xarxes socials i per dinamitzar el nostre web.

WEB

Al web https://acca.iec.cat teniu notícies, articles, esdeveniments, la revista TECA en línia, recur-
sos i l’apartat per fer-se soci de l’associació.

En alguns articles de teca s’ofereix als lectors el codi QR i els redirigeix a una informació més ampliada 
de l’article, majoritàriament a referències bibliogràfiques.

Els codis QR són imatges que podem escanejar amb la càmera del nostre telèfon mòbil o tauleta per visualitzar-hi una informació 
digital associada. Per accedir a la informació cal escanejar la imatge del QR; per fer-ho, cal tenir instal·lada alguna de les moltes 
aplicacions que existeixen, tant per a Android com per a iOS. Un cop instal·lada l’app, per llegir el codi QR només cal obrir 
l’aplicació, enfocar el codi amb la càmera i, com en un lector de codi de barres, apareixerà la informació al nostre dispositiu de 
manera immediata.

XARXES SOCIALS

Per a temes més immediats i quotidians, també podeu trobar-nos a les xarxes socials Facebook i Twitter. 
Busqueu-nos, seguiu-nos i @etiqueteu-nos, perquè així, entre tots, ampliarem la comunitat ACCA.

Web: https://acca.iec.cat

Facebook: https://www.facebook.com/associaciocatalanacienciesalimentacio

Twitter: https://twitter.com/ACCA_iec  Usuari:@ACCA_iec 

           PARTICIPACIÓ
VOLS PUBLICAR UNA ENTRADA AL WEB DE L’ACCA?

Si teniu articles que hàgiu publicat, participeu en esdeveniments que poden ser interessants, voleu fer 
alguna ressenya d’un acte, feu una presentació i la voleu donar a conèixer, teniu un treball interessant..., 
compartiu la informació! En podem fer una entrada al web de l’ACCA; només cal que us poseu en 
contacte amb nosaltres a través del formulari del web, a l’apartat «Contactes».

BUTLLETÍ DE L’ACCA
Aquest any hem estrenat el Butlletí de l’ACCA, un butlletí electrònic que recull notícies d’actualitat 
de l’ACCA i temes de ciència i alimentació que pensem que poden ser d’interès. Inicialment aquest 
butlletí electrònic només el rebran els socis, que en un cop d’ull podran estar al dia de les notícies de 
l’associació.

ET VOLEM ESCOLTAR
És un espai a les vostres aportacions o reflexions obertes sobre algun tema relacionat amb 
la revista o amb l’associació on, a manera de cartes del lector, us convidem a participar. Ens 
podeu fer arribar els vostres textos escrivint un correu electrònic a: acca@iec.cat.

acca@iec.cat

Comunicació TECA, vol. 18 (2019). 98


