
Des de la Junta Directiva hem preparat i escollit moltes 
activitats extraordinàries per a commemorar aquesta 

fi ta, les quals ens donaran oportunitats de trobar-nos i 
créixer en coneixements i relacions personals. 

El dia 12 de juliol de 1979, al deganat de la Facultat de 
Farmàcia de la Universitat de Barcelona, un col·lectiu de 
professionals de l’àmbit alimentari (el Col·legi Ofi cial de 
Químics, el Col·legi Ofi cial de Farmacèutics, l’Institut 
Químic de Sarrià, l’Associació Espanyola de Farmacèu-
tics d’Indústria, enginyers agrònoms, veterinaris i pro-
fessors de la Facultat de Farmàcia de la UB) en qualitat 
de Junta Promotora, varen signar un document amb cinc 
acords, el primer dels quals diu textualment: «Consti-
tuir en aquest acte l’Associació Catalana de Ciències de 
l’Alimentació, regulada per la Llei d’1 d’abril de 1977».

És un moment, doncs, per a fer una mirada al llarg 
de la nostra història com a associació. La doctora 
M. del Carmen de la Torre Boronat, primera 
presidenta de l’ACCA, ens explica, a l’entrevista, la 
creació i els inicis de l’Associació, que va afavorir 
la relació entre professionals de moltes especialitats 
que tenien com a punt d’interès principal el camp 
de l’alimentació. En aquells anys, Catalunya 
recuperava les seves institucions i en propiciava la 
creació d’altres de noves.

En aquest número de la revista TECA, hem volgut reco-
pilar a mode d’homenatge i de reconeixement, els noms 
de tots els presidents que han format part de les juntes 
directives que ha tingut l’ACCA al llarg d’aquests qua-
ranta anys, persones que varen dedicar temps i esforços 
per fer-la créixer i tirar-la endavant fi ns al dia d’avui.

Recordeu que l’ACCA s’inicià amb la presidència de 
la doctora M. del Carmen de la Torre Boronat (1979-
1984). Després continuà amb Abel Mariné i Font 
(1984-1989 i 2012-2017), Josep Obiols i Salvat (1989-
1991 i 2000-2012), Ramon Clotet i Ballús (1991-1993) 
i Mercè Centrich i Sureda (1993-2000). Actualment, la 
presideix Montserrat Rivero i Urgell (2017). 

Algunes de les persones citades van repetir presidència 
en diferents períodes. A totes els agraïm la seva llarga 
dedicació i el servei ofert a l’ACCA.

Durant aquests anys s’han editat 18 números de la revista 
TECA, que han format part de la nostra història. Els hem 
volgut recordar afegint-ne les portades, que trobareu en el 
cor d’aquest número del 40è aniversari.

Des de l’Associació, hem iniciat l’any 2019 amb moltes 
activitats. Hem assistit a les presentacions de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya sobre l’etiquetatge dels 
aliments Nutriscore i hem col·laborat en l’edició de la 
guia Petits canvis per menjar millor dins del marc de 
l’estratègia PAAS-Alimentació (Pla integral per a la pro-
moció de la salut mitjançant l’activitat física i l’ali-
mentació saludable). 

D’altra banda, també hem participat i col·laborat amb el 
Science & Cooking World Congress, celebrat a Barcelona 
del 4 al 6 de març dins l’àmbit del III Congrés Català de la 
Cuina i amb el patrocini i la col·laboració de moltes ins-
titucions, entre elles la Universitat de Barcelona. A més, 
l’ACCA va patrocinar i lliurar els premis Sferic Awards, 
uns guardons amb què es valora científi cament una 
tècnica culinària que hagi contribuït o pugui contribuir 
a la innovació científi ca. En aquesta primera edició es van 
donar els premis corresponents al període 2000-2018 i 
es van concedir als xefs i restaurants següents: Heston 
Blumenthal, del restaurant Fat Duch (2002); Ferran Adrià, 
d’El Bulli (2003 i 2005); els germans Roca, d’El Celler 
de Can Roca (2004), i in memoriam a Homaro Cantu, del 
restaurant Moto (2007), premi que van recollir Katie 
Cantu, la seva vídua, i Derrek Hull, com a representant. 

Dins l’àmbit del III Congrés Català de la Cuina també se 
celebrà el sopar gastronòmic i científi c «Einstein a Barce-
lona». Va ser una cloenda magnífi ca del Congrés. Esperem 
amb il·lusió la propera edició, l’any vinent. Des d’aquí vull 
fer arribar la meva felicitació a Pere Castells, president del 
Comitè Organitzador, i Claudi Mans i M. Carmen Vidal, 
del Comitè Cientifi cogastronòmic, tots ells membres de 
l’ACCA, per la perfecta organització i l’èxit del Congrés.
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El 13 de març vam celebrar a la seu de l’IEC la XI Jornada 
Tècnica ACCA, en què a més de tractar temes rellevants 
de l’actualitat científica en el camp de l’alimentació, 
com «Cap a on va la biotecnologia dels aliments» i les 
«Interaccions d’aliments, herbes i fàrmacs», vam fina-
litzar amb un sentit homenatge al nostre estimat amic i 
soci, el doctor Robert Xalabarder. 

Hem participat, també, en el debat organitzat per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i Eurecat sobre smart 
food dins del Hub B30, d’empreses i centres de recerca.

Continuem participant regularment en diversos mitjans 
de comunicació, com ràdios i televisions, que ens ho de-
manen, per a fer difusió de les ciències de l’alimentació. 

Com cada any, organitzem jornades conjuntes amb al-
tres societats filials de l’IEC, com la Institució Catalana 
d’Estudis Agraris (ICEA), així com amb l’Agència Cata-
lana de Seguretat Alimentària (ACSA), sense oblidar-nos 
de les associacions de consumidors i col·legis professio-
nals relacionats amb l’alimentació. La suma d’esforços 
amb aquestes organitzacions és beneficiosa per a tots.

Per al mes d’octubre, preparem una jornada extraor-
dinària sobre l’alimentació del futur, en la celebració del 
nostre 40è aniversari. Hi participaran entitats de diversos 
sectors del món de l’alimentació, que ja s’han sumat a 
aquest aniversari. Serà molt interessant.

Aprofitarem aquestes jornades per retre un merescut 
homenatge a tots els presidents que ha tingut l’ACCA, 
que, encara que amb edats avançades (la majoria de 
més de vuitanta anys!), ens podran acompanyar durant 
l’acte que farem per expressar-los el nostre agraïment. 
Gaudirem de la seva presència, afecte i saviesa.

Com a novetat, aquest any estrenem el Butlletí de l’ACCA, 
un butlletí d’informació com a nova eina de comunicació, 
per connectar de manera més regular amb tots els socis. 
Us arribarà diverses vegades a l’any, a través del correu 
electrònic, i inclourà les notícies d’actualitat sobre l’ACCA 
i temes de ciència i d’alimentació que poden ser interes-
sants per a vosaltres. Serà un altre mitjà de comunicació, 
més freqüent que la revista. 

Us recordo que tots els socis podeu participar en tots els 
actes que organitzem o en els quals col·laborem. Per a al-
guns d’aquests actes aconseguim descomptes, dels quals 

podeu gaudir. Així mateix, us volem animar a participar 
activament en la publicació d’articles, ressenyes i escrits 
d’interès, tant per a la revista TECA com per al butlletí o, 
també, per al web. 

La vostra participació a les xarxes socials també és 
molt important. Ens agradaria que ens comuniquéssiu 
esdeveniments que organitzeu o dels quals vulgueu fer 
difusió. Us animem a participar-hi. 

Fruit de les presentacions de l’ACCA que hem anat fent 
per tot el territori, a diferents universitats, la nostra 
Associació creix cada dia i incorpora joves especialis-
tes estudiants, professionals en actiu i jubilats experts en 
temes d’alimentació que ens enriqueixen en benefici de 
tots. També tenim nous membres de les Illes Balears i de 
la resta d’Espanya que han volgut incorporar-s’hi i des 
d’aquí els donem la benvinguda.

Finalment, us vull recordar que tenim convocat un premi 
anual per a estudiants, que des de la convocatòria anterior 
porta el nom de la doctora M. del Carmen de la Torre Bo-
ronat. Animo els que sou estudiants a participar-hi amb 
algun treball que tingueu finalitzat, o bé a fer-ne difusió 
entre els vostres alumnes i col·legues. La convocatòria és 
inclosa dins el Cartell de Premis de l’IEC, publicat l’11 
de setembre.

Espero, sincerament, tenir l’oportunitat de saludar-vos 
personalment en alguna de les activitats d’aquest any tan 
important per a l’ACCA. 

Felicitats a tots!
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