
Vídeos alimentació i confinament

Amb motiu del confinament per la COVID19, 
l’ACCA va compartir amb els seus membres, i 
també a les xarxes, una sèrie de vídeos amb con
sells d’alimentació durant el confinament i amb 
recomanacions per baixar el pes guanyat durant 
aquest període, per Montserrat Rivero; receptes 
saludables, per Joan Tibau, i altres consells, per 
Catherine Vidal.

Seminari en línia en obert  
a través de YouTube:
«Higienización de superficies  
alimentarias ante la crisis  
de la COVID-19»
20 d’abril de 2020

Seminari en línia gratuït sobre la higiene indus
trial i la COVID19, una acció formativa de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, a càrrec de 
José Juan Rodríguez. La presidenta i altres mem
bres de l’ACCA hi varen participar activament.

Seminari en línia en obert:
«Nutrició, dieta i COVID-19»
30 d’abril de 2020

En aquest seminari en línia es va parlar sobre la seguretat alimentària i la COVID19, i es va destacar que, 
d’acord amb l’European Food Safety Authority (EFSA), no hi ha evidència que els aliments siguin una font o 
una via de transmissió del coronavirus. També es va informar de les recomanacions que s’han anat elaborant 
des de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) dirigides a la ciutadania i a les empreses alimen
tàries per contenir la propagació de la pandèmia. Finalment, es va tractar el tema de la nutrició i la dieta per a 
la població confinada, així com per als pacients de la COVID19.
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Activitats 2020

Agenda

La pandèmia de coronavirus ha obligat a cancel·lar totes les activitats presencials previstes en les agen-
des de les entitats, o a substituir-les per seminaris en línia. Es recomana consultar el web d’ACCA, a 
l’apartat «Agenda», on hi ha la programació actualitzada d’activitats.
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VOLS FER-TE SOCI/SÒCIA  
DE L’ACCA? 
Molts professionals de l’alimentació i la nutrició ja gaudeixen dels 
avantatges d’associarse a l’ACCA, i tu?

Estudiants i jubilats: 18,03 €/any

Soci numerari / sòcia numerària: 36,06 €/any

BENEFICIS PER ALS SOCIS  
I SÒCIES DE L’ACCA
Relació, interacció i treball en xarxa amb altres associats de l’ACCA.

Accés gratuït i descomptes en conferències, jornades, i màsters  
i postgraus organitzats per l’ACCA.

Servei d’orientació professional a estudiants.

Informació anticipada sobre actes relacionats amb temes d’alimen
tació a Catalunya.

Accés a continguts específics relacionats amb temes d’alimentació 
dins la intranet de l’ACCA.

Possibilitat de proposar cursos dins l’àmbit alimentari perquè siguin 
finançats per l’ACCA.

Possibilitat de publicar continguts al web de l’ACCA i fer difusió 
d’esdeveniments organitzats pels socis o en què els socis participin.

Avantatges especials per a la modalitat «soci protector» (empreses i 
organismes) (consulteuho).

Per a més informació contacta amb nosaltres: 

acca@iec.cat

Activitats 2020
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 COMUNICACIÓ
Per tal d’arribar a més gent i poder ser un referent divulgatiu en temes de ciència i d’alimentació al nos
tre país, estem treballant per ser presents i actius a les xarxes socials i per dinamitzar el nostre web.

WEB

Al web https://acca.iec.cat teniu notícies, articles, esdeveniments, la revista teca en línia, recursos i 
l’apartat per ferse soci/sòcia de l’Associació.

Per a temes més immediats i quotidians, també podeu trobarnos a les xarxes socials Facebook i Twitter. 
Busqueunos, seguiunos i @etiqueteunos, perquè així, entre tots, ampliarem la comunitat ACCA.

XARXES SOCIALS

Web: https://acca.iec.cat

Facebook: https://www.facebook.com/associaciocatalanacienciesalimentacio

Twitter: https://twitter.com/ACCA_iec Usuari: @ACCA_iec

BUTLLETÍ DE L’ACCA
Un cop cada dos mesos enviem a l’adreça electrònica dels nostres socis i sòcies el Butlletí de l’ACCA, 
un butlletí electrònic (llista de distribució per correu electrònic) que recull notícies d’actualitat de  
l’ACCA i temes de ciència i d’alimentació que pensem que poden ser d’interès. Aquest butlletí electrò
nic només el rebran els socis i les sòcies, que, d’un cop d’ull, podran estar al dia de les notícies de l’As
sociació i gaudir de descomptes en jornades i esdeveniments en els quals l’ACCA estigui implicada.

 PARTICIPACIÓ

VOLS PUBLICAR UNA ENTRADA AL WEB DE L’ACCA?

Si teniu articles que hàgiu publicat, participeu en esdeveniments que poden ser interessants, voleu fer 
alguna ressenya d’un acte, feu una presentació i la voleu donar a conèixer, teniu un treball interessant… 
compartiu la informació! En podem fer una entrada al web de l’ACCA; només cal que us poseu en con
tacte amb nosaltres a través del formulari del web, a l’apartat «Contactes».

ET VOLEM ESCOLTAR
Ens agradaria rebre aportacions o reflexions obertes sobre algun tema relacionat amb la revista o amb 
l’Associació. Ens podeu fer arribar els vostres textos escrivint un correu electrònic a: acca@iec.cat.
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