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ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ
Som una associació científi ca multidisciplinària, formada per professionals 
interessats en l’estudi, el desenvolupament i la difusió de coneixements sobre les 
ciències de l’alimentació en tots els seus aspectes.

La nostra associació pertany a l’IEC, com a societat fi lial adscrita a la Secció de 
Ciències Biològiques.

Des de 1979 fomentem tota mena d’activitats relacionades amb el món de la salut i la seguretat alimen-
tària, en les terres de llengua i cultura catalanes.

Organitzem conferències i jornades tècniques en col·laboració amb grups de recerca i altres entitats 
del nostre àmbit.

Promovem la publicació de la revista        (Tecnologia i Ciència dels Aliments), gratuïta per als 
socis, que té el propòsit de fomentar la relació entre els associats de l’ACCA i promoure l’intercanvi 
de coneixements.

Oferim als estudiants eines per al seu desenvolupament professional i els facilitem el contacte amb 
experts del sector de l’alimentació.

Tenim presència al web i les xarxes socials de l’ACCA per tal de ser un referent davant la societat 
catalana en les qüestions que contínuament apareixen sobre l’alimentació i la seguretat alimentària.

Accés obert a http://revistes.iec.cat/index.php/TECA/index
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Editorial
La nostra estimada Associació 

Catalana de Ciències de l’Ali-
mentació (ACCA) aquest any 2019 
celebrarà els 40 anys d’existència! Per 
això us volem felicitar a tots i totes! 
Aquesta és una fita molt important 
que mereix activitats rellevants que ja 

estem preparant per a aquest any; també ens ha semblat 
que demanava un tractament especial des de la nostra 
revista, TECA. És per això que hem aprofitat per actua-
litzar-ne el disseny i els continguts. En aquest número 
presentem un nou format, més divulgatiu. En paral·lel, 
com que creiem imprescindible millorar la comunicació 
entre els nostres associats, hem activat el nou lloc web 
i hem estimulat la nostra presència a les xarxes socials, 
amb un equip liderat des de la Junta Directiva. Tot això 
amb el desig d’incrementar la visibilitat de l’ACCA com 
a associació independent perquè sigui un referent de la 
societat catalana en les qüestions que contínuament apa-
reixen sobre l’alimentació i la seguretat alimentària. 

Atès que és la primera vegada que m’adreço a vosal-
tres com a presidenta, vull fer arribar oficialment una 
entranyable salutació a tots els nous membres de la 
nova Junta Directiva de l’ACCA i us vull agrair a tots 
i totes el suport rebut amb els vostres vots, els ànims 
i la disposició a col·laborar que molts de vosaltres ens 
heu fet arribar. 

Vull agrair, també, d’una manera especial, al professor 
Abel Mariné que m’invités a presidir aquesta associació 
científica, després de la seva presidència. També als socis 
que formaven part de la seva Junta Directiva i que van 
voler continuar amb mi en aquest nou període; la seva 
experiència és i serà, sens dubte, de moltíssima utilitat.

Tinc una actitud de servei envers aquesta associació 
que tant m’estimo i de la qual ja vaig formar part, a 
través de la Junta Directiva i durant la presidència del 
doctor Josep Obiols. La nostra associació està orgullosa 
de pertànyer a l’IEC com a societat filial adscrita a la 
Secció de Ciències Biològiques, i com a presidenta em 
sento molt identificada amb la importantíssima tasca 
que realitza des de fa 150 anys per la llengua i la cultura 
en el nostre país.

Durant el període 2017-2018 hem fet ja moltes activitats.
Voldria destacar-ne el merescut homenatge a la doctora 
Carmen de la Torre Boronat, que va ser la fundadora i 
primera presidenta de l’ACCA. Pionera en moltíssims 
estudis de recerca, va ser també reconeguda internacio-
nalment per les seves aportacions científiques.

Durant aquest any 2019 celebrarem el 40è aniversari 
fent homenatges a antics presidents de l’ACCA: els 
doctors Josep Obiols, Mercè Centric i Abel Mariné, 
com a presidents més rellevants i que han dedicat temps 
i esforços a fer créixer la nostra associació.

En el nostre programa explicàvem la voluntat de 
l’ ACCA de promoure tot tipus d’activitats que con-
tribueixin a la formació, l’intercanvi de coneixements 
sobre els aliments, la nutrició i les ciències de l’ali-
mentació entre els seu membres, així com la voluntat 
de projectar aquestes activitats al sector alimentari, les 
administracions i la societat en general. Els debats rea-
litzats, les jornades i la participació activa, amb una 
estreta col·laboració amb els comitès científic i orga-
nitzador del Congrés de la Sociedad Española de la 
Nutrición (SEÑ) realitzat a Barcelona el passat mes de 
juny, en són alguns exemples.

La participació al Congrés Mundial de Nutrició, or-
ganitzat per la IUNS a Buenos Aires, amb la presen-
tació de comunicacions, va ser molt profitosa i, en 
conseqüència, la Federació Espanyola de Societat de 
Nutrició i Alimentació (FESNAD) va acceptar l’ACCA 
com a societat afí, per la qual cosa passava a formar part 
de la representació a Europa de les societats que, des de 
diferents espais, treballen en el camp de l’alimentació.

Per fer divulgació dels avenços més rellevants d’aquest 
important congrés mundial, des de l’ACCA vam orga-
nitzar conferències i taules rodones en diverses jorna-
des a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), a la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC) i al 
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB).

La col·laboració amb altres institucions, a més de les es-
mentades, com ara ACSA, ICEA, CCNIEC, ACPB, 
CoDiNuCat i Promoció de la Salut de la Generalitat de 
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Catalunya, són habituals i n’anireu rebent les convocatòries 
per si hi voleu assistir. Estem obrint altres col·laboracions de 
les quals us informarem puntualment.

Hem fet presentacions de l’ACCA arreu de Catalunya: a 
Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i en diverses univer-
sitats per donar-la a conèixer als estudiants i animar-los 
a formar-ne part i, així, enriquir-nos tots plegats. Fruit 
d’aquestes actuacions hem augmentat un 10% el nombre 
de socis, cosa que ha canviat la tendència dels darrers 
anys. En aquesta revista els volem donar la benvinguda i 
ens agradaria anar-los coneixent i integrar-los per tal que 
se sentin part de l’ACCA.

A cada número volem presentar els nostres nous socis per 
conèixer-nos millor i donar-los la benvinguda en una tro-
bada anual en què els explicarem en detall la història i 
l’activitat de l’ACCA.

L’IEC està organitzant el congrés “Catalunya Futur”, un 
congrés ciutadà molt important, inspirat en el congrés de 
Cultura Catalana que es va fer fa 40 anys. Per descomptat, 
l’ACCA hi col·laborarà activament i vosaltres n’estareu 
informats per poder participar-hi i gaudir-ne.

Tornant a la revista TECA, que, com sabeu, està indexada 
i té una important divulgació en molts indrets, cal dir que 
es pot llegir en línia, tal com vau demanar els socis. Volem 
que tingui una presència més continuada que la que ha tin-
gut fins ara i per això hem contractat una persona perquè 
en coordini els continguts i compleixi els temps d’edició, 
un aspecte que fins ara resultava difícil d’assolir.

Volem que per a vosaltres sigui una eina on publicar aquells 
treballs científics o de divulgació vostres que considereu 
d’interès per als socis. Els vostres escrits i treballs relacio-

nats amb la recerca, producció, qualitat, seguretat alimen-
tària, nutrició, consum, gastronomia i cuina dins dels mons 
agrari, ramader i alimentari seran molt ben rebuts.

La vostra col·laboració per fer nous socis és important. 
Com ja sabeu, el cost és simbòlic, així que esperem tam-
bé la vostra ajuda per augmentar la família ACCA, es-
pecialment entre els joves. Tots els socis gaudiran de 
molts avantatges en les inscripcions a les activitats, que 
podran ser gratuïtes o tenir importants descomptes; 
d’aquesta manera es compensa amb escreix l’aportació 
anual per ser-ne membre.

Som una associació de persones que participem inde-
pendentment, de manera sinèrgica, i que podem oferir 
l’important know how que es deriva del conjunt de tots 
els seus membres a fi de propiciar marcs de debat i de 
difondre coneixements útils per a tots nosaltres i també 
per a aquelles instàncies públiques i privades de Cata-
lunya interessades en les qüestions relacionades amb els 
aliments i l’alimentació. Això no dependrà només de la 
Junta Directiva, sinó també dels criteris i la participació 
de tots els membres de l’ACCA.

Hi ha molta feina, però amb il·lusió i dedicació anirem 
fent créixer aquesta associació que tant estimem, per tal 
que tots en traguem profit, tant a nivell professional com 
personal. Us animo a tots a participar d’aquesta nova 
etapa del camí.

Dra. Montserrat Rivero i Urgell
Presidenta de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació, 

societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans
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