
En el marc del XVII Congrés de 
la Societat Espanyola de Nutrició 
(SEÑ) i la X Jornada de l’Asso-
ciació Catalana de Ciències de 
l’Alimentació (ACCA) celebrada 
a Barcelona els dies 27-29 de juny 
de 2018 es van concedir premis 
patrocinats per la SEÑ, l’ACCA i 
l’INSA · UB (Institut de Recerca 
en Nutrició i Seguretat Alimen-

tària). Els premis van distingir les tres millors 
comunicacions orals de la jornada de joves inves-
tigadors, celebrada el 26 de juny al Campus de 
l’Alimentació de Torribera, i les tres millors 
comunicacions en format pòster del Congrés.

Per a la selecció de les millors comunicacions 
orals es va tenir en compte l’avaluació per part 

dels moderadors de cada bloc de comunicacions 
(50%) i també la votació per part dels joves inves-
tigadors assistents a la jornada (50%).

Per seleccionar les tres millors comunicacions en 
format pòster es va procedir a una votació per part 
dels membres del Comitè Científi c del Congrés.

Efectuats els processos de selecció, la comunica-
ció oral i escrita més votades van ser proposades 
per als premis SEÑ (200 €), les segones més vo-
tades ho van ser per als premis ACCA (150 €) i 
les terceres més votades ho van ser per als premis 
INSA·UB (100 €). En l’acte de cloenda del Con-
grés, el 29 de juny, es van lliurar als guanyadors 
els corresponents diplomes acreditatius.

UJUE FRESÁN 

Premi ACCA 
a la millor 
comunicació oral
Atorgat a la comunicació “A food guide to fo-
llowing a healthy and eco-friendly diet”, pre-
sentada per Ujue Fresán de la School of Public 
Health de la Loma Linda University (Loma Lin-
da, EUA).

VIVIANA SANDOVAL SANDOVAL

Premi ACCA a la 
millor comunicació 
en format pòster
Atorgat a la comunicació “Effects of Maqui extract 
(Aristoteles chilensis) on weight control and the 
Metabolic profi le of mice fed with a high fat diet”, 
presentada per Viviana Sandoval Sandoval, del 
departament de Nutrició i Ciències de l’Alimenta-
ció i Gastronomia de la Universitat de Barcelona.

Enhorabona a tots els premiats!

En el marc del XVII Congrés de 
la Societat Espanyola de Nutrició 
(SEÑ) i la X Jornada de l’Asso-
ciació Catalana de Ciències de 
l’Alimentació (ACCA) celebrada 
a Barcelona els dies 27-29 de juny 
de 2018 es van concedir premis 
patrocinats per la SEÑ, l’ACCA i 
l’INSA · UB (Institut de Recerca 
en Nutrició i Seguretat Alimen-

Premis ACCA TECA, vol. 17 (2018). 42


