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LES COMISSIONSD’ACCA

es comissions de l’AssociacióCatalanadeCiències de l’Alimentació (ACCA) són

grupsde treball que estan fentuna feina especialitzadadesde l’any 2009.Hipar-

ticipen membres de l’ACCA de manera voluntària per desenvolupar temes

d’interès comú. D’acord amb l’esperit de l’ACCA, aquests grups constitueixen

una plataforma de diàleg entre els associats, que coincideixen en alguna de les

moltes àrees de coneixement que conformenel sector alimentari, siguinde l’àmbit cien-

tífic, industrial, jurídic, etc. A més, des de les comissions també s’han dut a terme acti-

vitats de comunicació obertes a tots els professionals, estudiants i població en general.

Aquest va ser el cas de la sessió «Vine a fer un tast de l’actualitat alimentària», que tin-

gué lloc a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) el passat 18 de febrer.

En els temps que vivim, la informació és abundant i es rep per molts mitjans, però

continua tenint sentit el fet de compartir opinions i el saber fer, ja que això enriqueix els

professionals i contribueix amillorar les seves tasques diàries. Els reptes que genera tre-

ballar en l’àmbit alimentari actualment sónmolts, ja que la ciència, la tecnologia, la le-

gislació, etc., canviendepressa i exigeixenestarmolt al dia. Capa començamentdel 2009,

la Junta de l’ACCA es va plantejar quins temes eren els que podien ser d’interès per als

professionals que integren aquesta associació i, en general, per a tots aquells que des-

envolupen llurs activitats en elmónalimentari. Aquests foren els temesproposats: «Àcids

grassos en la salut i la malaltia», «Necessitats dels professionals entorn de la legislació

alimentària», «Els fregits a la cuina», «La recerca alimentària a Catalunya», «La segure-

tat alimentària avui» i «Tecnologies alimentàries emergents». Ràpidament, molts socis

s’hi van interessar i, gràcies a la seva col·laboració i participació, avui podem estar sa-

tisfets de la feina feta.

És objectiu d’aquestes comissions de l’ACCA el fet de donar a conèixer el treball

realitzat.Volemque tot plegat contribueixi al coneixement, dins l’àmbit català, de les cièn-

cies dels aliments en un sentit ampli, profund i rigorós. Pensem que aquests tipus

d’iniciatives són molt enriquidores, i per això volem acabar animant els companys

socis, i d’altres que puguin esdevenir-ne, a participar en aquelles entitats de les quals

formen part, en aquest cas, de l’ACCA i de l’IEC.
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