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Va recordar el nomenament de Josep Calderón com a
gerent de l’ACCA i va comentar algunes de les tasques que
ha dut a terme l’equip gerencial de l’ACCA, com ara l’es-
tudi de màrqueting sobre els socis i les trucades als qui s’ha-
vien donat de baixa per tal per saber-ne els motius, la cap-
tació de nous socis, així com la divulgació de l’Associació,
les gestions fetes a la CIRIT (Comissió Interdepartamental
de Recerca i Innovació Tecnològica) i a l’Ajuntament de
Barcelona per aconseguir subvencions per a la publicació
de revistes en català, i també de la Comunitat Europea, ges-
tions per tal que la Facultat de Farmàcia i el CESNID reco-
neguin les conferències de l’ACCA com a crèdits de lliure
elecció per als alumnes que cursen aquests estudis...

La secretària va comentar, amb referència a la revista
TECA, que es va publicant, malgrat les demores que causa
haver-la de passar diverses vegades pel Servei de Correcció
de l’IEC.

Finalment va intervenir Ricard Zarzuelo, el tresorer sor-
tint, va comentar el balanç econòmic de l’ACCA durant
l’any 1999 i va destacar la salut dels comptes de
l’Associació, malgrat el balanç negatiu d’enguany.

Nova Junta Directiva

La nova Junta Directiva de l’ACCA va ser escollida el
passat 22 de març, amb trenta-sis vots a favor, cap vot en
contra, un vot en blanc i dos vots nuls. La participació ha
estat, de nou, força minsa, i cal destacar la gran proporció
de vots per correu.

Els canvis que s’han produït en aquesta nova Junta són les
baixes d’Andreu Farran, Josep Antoni Mateos i Ricardo
Zarzuelo i la incorporació de Xavier Dolcet.

Així doncs, la nova Junta Directiva està formada per:
Mercè Centrich i Sureda (presidenta), Andreu Sánchez i
Soriano (vicepresident) Jordi Carbonell i Casas (tresorer),
Maria Antònia Pladellorens i Ibarz (secretària), Francesc

Centrich i Escarpenter (vocal), Josep Dolcet i Llaveria
(vocal), Montse Pérez i Suana (vocal),  Jaume Serra i Ferró
(vocal).

Segons els estatuts de l’ACCA «l’elecció dels membres
de la Junta Directiva es fa  per mitjà de sufragi directe, lliu-
re i secret» (article 16) i «el mandat de tots els càrrecs direc-
tius durarà dos anys, i podran ser reelegits» (article 17).

Josep Maria Boixareu

Josep Maria Boixareu ha deixat de ser el secretari admi-
nistratiu de l’ACCA. D’ençà del gener de 1997 s’ha ocupat
de les tasques administratives relacionades amb les activi-
tats de l’Associació. També s’ocupava de la Secció de
Ciències Socials i Filosofia de l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC) i de la Societat de Pedagogia (SCP) i de Filosofia
(SCF). Arran de la reorganització endegada pel gerent de
l’IEC, Jordi Vinaixa, les tasques relacionades amb les diver-
ses societats que integren l’Institut recauran sobre la
Secretaria Conjunta, integrada per les senyores Teresa
Balaguer i Roser Rodríguez. Des de l’ACCA volem agrair
molt sincerament al doctor Boixareu la dedicació al treball
i l’amabilitat amb què sempre ens ha atès durant aquests
anys. Aprofitem també l’avinentesa per donar la benvingu-
da a la Teresa i a la Roser i per desitjar-los, a tots tres, sort
en les respectives noves feines.

Noves instal·lacions

Les noves instal·lacions que l’IEC posa a disposició de les
societats filials ja estan a punt. El passat mes de març, diver-
sos representants de les societats filials i del personal de
l’Institut, van tenir l’oportunitat de visitar les noves
instal·lacions, situades al carrer de Maria Aurèlia Capmany,
a la cruïlla amb el carrer del Carme. Aquestes instal·lacions
disposen de diverses sales de reunió i dels equipaments
necessaris perquè, en principi, els socis que ho sol·licitin
puguin disposar d’un espai per desenvolupar les seves acti-
vitats de col·laboració amb l’associació mateixa. Aquells de
vosaltres que estigueu interessats en col·laborar amb
l’ACCA o amb la TECA, no dubteu en fer-nos-ho saber a
les adreces i telèfons que facilitem a la pàgina 3 d’aquesta
revista.

Noves col·laboradores de la TECA

Tres noves col·laboradores s’han incorporat a l’equip que
realitza la revista TECA, es tracta de les senyores Dolors
Foguet, Lorena Terrés i Elisa Soto. Així doncs, amb la
Gemma Andreu i la Judit Pujol, que ja van col·laborar en

Llista de distribució de l’ACCA

La «Llista de distribució de l’ACCA» és
el nou servei que l’Associació posa a disposi-
ció dels seus membres, amb la intenció de facilitar i agi-
litar l’intercanvi de notícies i d’informació entre ells.
Arran del gran increment del nombre de socis que dispo-
sen de correu electrònic, s’ofereix als socis l’oportunitat
de comunicar les notícies o les informacions que consi-
derin interessants i de què calgui fer-se ressò. Des de
l’ACCA es gestionarà aquest servei i es canalitzarà la
distribució de totes aquestes informacions. Fer-ne ús és
ben senzill, només cal que ens adreceu el contingut del
correu que vulgueu difondre i nosaltres el farem arribar a
tots els socis i a la resta de persones i institucions que es
troben a la llista de distribució de correu electrònic de
l’ACCA. És més, si coneixeu algú que no rep la infor-
mació que regularment us fem arribar per correu electrò-
nic, no dubteu en fer-nos arribar la seva adreça electròni-
ca i l’inclourem a la llista.
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Secretària general

Maria Antònia

Pladellorens i 

Ibarz. Química.
Professora de química
al Laboratori de
Duanes de Barcelona.

Vocal

Jaume Serra i Farró.
Metge. Tècnic col·labo-
rador del Departament
de Sanitat de la
Generalitat de
Catalunya.

Vocal

Montse Pérez i

Suana. Llicenciada
en química (UB).
Cap del laboratori
de qualitat de
Santiveri, SA.

Vocal

Josep Dolcet i

Llaveria.

Veterinari.
Institut Municipal de
Salut de l’Ajuntament
de Barcelona.

Vocal

Francesc Centrich

i Escarpenter.

Químic. Cap del
Servei de Química
del Laboratori
Municipal de
Barcelona.

Tresorer

Jordi Carbonell i

Casas. Químic.
Director de
Legislació
Alimentària del
Grup Nutrexpa.

Vicepresident

Andreu Sánchez

Soriano. Enginyer
industrial. President de
la Comissió d’Indústries
Alimentàries del
COEIC.

Presidenta

Mercè Centrich i

Sureda.
Doctora en química.
Presidenta de
l’ACCA d’ençà del
1993.

Amb la inteció de donar a conéixer al soci quí forma part de la Junta Directiva, des de TECA us oferim les

fotografies dels seus membres i la seva activitat professional.

l’anterior número, ja són cinc les col·laboradores que fan
que la TECA millori en cada número. Esperem que les seves
opinions i inquietuds, i el criteri de totes elles contribueixi a
fer una revista més rica i plural.

Beneficis de ser soci de l’ACCA

Legislació: L’ACCA disposa de resums, com els que apa-
reixen en aquest número de TECA, de les lleis que han apa-
regut al DOCE, BOE, DOGC i altres diaris i butlletins ofi-
cials de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol, i els
posa a disposició dels socis perquè els puguin consultar.
També disposa de les versions actualitzades dels textos tèc-
nics que afecten l’alimentació i els aliments.

Cursos: Els descomptes en cursos organitzats pel
Laboratori Sabater-Tobella són del 5 % sobre el preu d’ins-
cripció per a tots aquells socis que us en vulgueu aprofitar i
acrediteu que sou membres de l’ACCA.

Viatges: Els descomptes en viatges organitzats per
l’Agència de Viatges Urbano són del 2 %. Cal que acredi-
teu que sou membres de l’ACCA.

Web: Només els membres de l’ACCA poden accedir a les
pàgines del web de l’ACCA: legislació (que recull la infor-

mació que ha aparegut als diaris i butlletins institucio-
nals sobre l’alimentació i els aliments), TECA números
3, 4 i 5 (podeu descarregar al vostre ordinador els textos
complets dels articles publicats a la revista TECA des del
número 3, en format MS Word 7.0; els socis que no dispo-
seu d’aquest processador de textos només cal que ens adre-
ceu un correu electrònic indicant-nos el format en què
desitgeu rebre els textos), directoris d’altres webs (que recu-
llen accessos directes a més de cent webs). Estem treballant
per poder-vos oferir també l’«Agenda» i altres seccions.

Jornades cientificotècnicques: Els socis de l’ACCA han
gaudit d’un descompte d’inscripció del 50 % respecte del
preu dels que no ho són. També gaudiran de descomptes
substancials en les activitats que organitzi l’ACCA per a les
quals calgui abonar un import d’inscripció.

Taules rodones: Còpia de l’enregistrament magnetofònic
en casset de les taules rodones de l’ACCA.

Llista de distribució: Tal com es comenta a la pàgina
anterior, si sou socis de l’ACCA, podeu fer arribar informa-
ció als membres de l’Associació a través de la gerència de
l’ACCA, i rebreu tota la informació que arribi a l’ACCA i
que pugui ser interessant per a vosaltres.
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