
Benvinguts, nous socis 
En nom propi i de tots els membres de la junta d’ACCA us
volem donar una afectuosa benvinguda a la nostra associació

Alonso Planas, Toni - ALTIMIR FOOD LAB, SL - Andres Lacueva, Cristina - 

Arola Ferrer, Lluís - Beltran Viladomat, Xavier - Bosch Gallego, Montse

 Camps Miró, Mercè - Casanova Fradera, Núria - Chifré Petit, Ricard - 

Coll Centelles, Lidia - Colomé Serveto, Ricard - Comas Basté, Oriol - De Castellar i 

Sansó, Roser - Diana Pérez, Marina - Font Catà, Laura - Francés García, M. Isabel - 

LABORATOIRES GRAND FONTAINE, SL - Martín Martínez, Benjamín - Martín Pa-

lomar, Manel - Masgoret Pons, M. Rosa - Monter,  Gemma - Prados Bo, Andreu - Pujol 

Vera, Marc - Quer Domingo, Josepa - Reguilón del Río, Remedios - Rivero Ravert, 

Maria Josefa - Rodríguez Jérez, José Juan - Roquer Befani, Pau - Sabater, Glòria - 

Santonja i Ivorra, Ismael-Eduard - Saperas Ferrer, Montserrat - Tibau Font, Joan - 

Ventura Arasanz, Isolda - Vidal Ortega, Catherine - Vives Escoda, M. Josep.



Com sabeu, som un grup molt variat de professionals units per l’interès en l’alimentació 
en tots els seus aspectes que aquest 2019 fa 40 anys que ens vam constituïr com a associa-
ció, per la qual cosa estem de celebració.

Des de 1979 promovem tota mena d’activitats relacionades amb el món de la salut i la 
seguretat alimentària, 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. Com a socis ja sabeu que teniu accés gratuït i descomptes en 
conferències, jornades i formacions organitzats per l’ACCA. 

També promovem la publicació de la revista que, com a socis, heu rebut i teniu entre les 
mans. TECA (Tecnologia i Ciència dels Aliments) és una revista sorgida amb el propòsit de 
fomentar la relació entre els associats de l’ACCA i promoure l’intercanvi de coneixements; per 
tant, ara que formeu part de l’ACCA us convidem a participar en els continguts i l’elaboració 
de la revista.

Si sou estudiants sabeu que des de l’ACCA oferim eines per al desenvolupament professio-
nal i facilitem el contacte amb experts del sector de l’alimentació.

Tenim el web i les xarxes socials de l’ACCA a la vostra disposició, tant per accedir als con-
tinguts com per participar-hi elaborant-los. Si escriviu articles, llibres, reflexions o bé or-
ganitzeu jornades i voleu compartir-ho, com a socis podeu fer propostes per publicar-ho a les 
nostres xarxes socials i, d’aquesta manera, fer-ne una major difusió.

Per aconseguir que la vostra incorporació us sigui molt profitosa, ens agradaria saber quins 
aspectes concrets us han fet adherir-vos a la nostra associació, conèixer els vostres currícu-
lums professionals i interessos per veure com us podem ajudar, i com podem sumar plegats. 
També com a presidenta de l’ACCA m’agradaria saludar-vos personalment a cada un de 
vosaltres. Podem fer ho quan vulgueu a les nostres instal·lacions o durant la primera activitat 
de l’ACCA a la qual assistiu. 

Com veieu, ja fa uns anys que caminem, però intentem créixer i seguir amb entusiasme renovat 
cada any, un entusiasme que ens agradaria transmetre-us als nous socis. Així que...

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

societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans

Benvinguts i benvingudes.
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