
Hem viscut l’any del 40è aniversari intensament. Se
gurament molts de vosaltres heu anat seguint pre

sencialment algunes de les activitats, i d’altres, a través 
del Butlletí o de les xarxes socials.

L’homenatge a tots els qui van ser presidents de la nostra 
associació va ser inspirador i afectuós. Cap d’ells va fal
tar al dinar, emocionats per un reconeixement que no es
peraven. Membres de les seves juntes van fer un resum 

destacat de la seva trajectòria professional relacionada 
amb l’ACCA. Tots ells es van dirigir als assistents amb 
emoció i tendresa, per l’afecte que sentien. Una expe
riència fantàstica per a tots els que vam ser allà. L’agraï
ment a les persones que han donat i donen el seu temps a 
institucions com la nostra associació és un deure que no 
hauríem d’oblidar mai. En aquest número de teca troba
reu un ampli reportatge fotogràfic que us permetrà com
partir aquell dinar.

Editorial

Benvolguts socis i sòcies de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació 
(ACCA), estic contenta de tornar-me a adreçar a tots vosaltres en aquest nou nú-
mero de la revista teca, corresponent a l’any 2020.
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Sens dubte, la Jornada extraordinària de l’ACCA amb 
motiu del 40è aniversari va ser tot un èxit. La pluja i el 
mal temps no van ser capaços de frenar l’assistència dels 
socis que van omplir la sala de gom a gom. La inaugura
ció va anar a càrrec de Joandomènec Ros, president de 
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), i d’Ascensión Mar
cos, presidenta de la Federación Española de Sociedades 
de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD), que 
acull l’ACCA com a societat afí, els quals varen donar 
un relleu institucional esplèndid.

Destacaria el vídeo que es va reproduir sobre la història 
de la Casa de la Convalescència, desconeguda per molts 
i orgull cultural dels barcelonins, que és la seu de l’ACCA 
com a filial de l’IEC.

Els onze ponents, ben escollits, van fer unes exposicions 
dinàmiques i molt actuals en què van reflexionar so 
bre l’alimentació del futur i els reptes que es plantegen. 
Des d’aquí, vull fer arribar el meu agraïment a cadascun 
dels ponents per la seva participació desinteressada. En 
aquest número de teca trobareu un resum de les inter
vencions.

Voldria donar les gràcies també a les empreses: Carinsa, 
per la colònia commemorativa del 40è aniversari, elabo
rada expressament per a aquest acte amb fruits comesti
bles, i a Ordesa, pel material ofert als assistents.

Aquests mesos han estat molt actius i, com a presidenta 
de l’ACCA, he participat en la VI Trobada Solidària de 
l’Hospital de Nens, al Col·legi de Metges de Barcelo 
na, on vaig impartir la conferència de cloenda sobre  
les aportacions actuals de la investigació en nutrició in
fantil.

Voldria destacar també la participació en el VIII En
cuentro de les Academias Iberoamericanas de Farmacia 
a Granada, amb la ponència sobre la col·laboració dels 
metges i farmacèutics en l’alimentació infantil.

Com sempre, l’ACCA ha col·laborat i participat en les 
activitats que organitza el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Ca
talunya per celebrar el Dia Mundial de l’Alimentació, 
que va tenir lloc el 16 d’octubre a la seu de l’IEC.

També hem assistit al congrés Nutrients 2019  Nutrition al 
Advances in the Prevention and Management of Chron ic 
Disease, que tingué lloc a Barcelona el passat mes de se
tembre.

D’altra banda, com a presidenta de la nostra associació, 
assisteixo regularment a les reunions de la Secció de 
Ciències Biològiques i als plens de l’IEC, on es plante
gen noves activitats i s’aproven els pressupostos anuals.

A l’últim, crec que és interessant que conegueu que 
l’IEC ha començat un nou pla estratègic per plantejar els 
seus objectius durant els propers anys. Hi participaran 
els membres, les associacions, les acadèmies i les socie
tats filials. El futur és a les nostres mans i ens hem 
d’adaptar als nous temps. Us aniré informant.

També cal destacar que aquest 2020 ha sortit publicat el 
volum Els aliments, en què l’ACCA ha participat en al
guns capítols. Us el farem arribar.

Us oferim aquest número de la revista teca en què la 
Comissió de Publicacions ha treballat amb molt interès i 
dedicació.

Com sempre, us animo a participar en el màxim nombre 
d’activitats que organitzem, i espero saludarvos perso
nalment.
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