
Començo amb un record molt sentit per la nostra esti-
mada M. del Carmen de la Torre Boronat, funda-

dora i primera presidenta de l’ACCA, que ens va deixar 
el passat 3 de juny. En aquest volum de teca hi trobareu 
un escrit in memoriam i us recordo que tenim una exten-
sa entrevista de la seva vida professional al volum 18. 
Sempre serà, per a mi, un model com a dona pionera, 
treballadora i valenta.

Permeteu-me que, abans d’entrar a parlar dels temes de 
l’ACCA i de presentar-vos el volum que teniu a les mans 
en aquest moment, us faci una petita explicació de per 
què ara m’estic dirigint de nou a tots vosaltres com a 
presidenta de la nostra associació i de l’estructura de la 
nova Junta Directiva (2021-2025).

Si tot hagués seguit el seu curs, aquest editorial de teca 
2021 estaria signat per un nou president o presidenta que 
s’adreçaria a tots vosaltres per presentar-vos la revista i 
fer un resum d’on som, què hem fet i cap on anem. Com 
vaig comentar a la Junta, la meva intenció era no presen-
tar-me a la reelecció, després d’haver-ne estat durant 
quatre anys la presidenta, i cedir el relleu. Com tantes 
vegades a la vida, ens fem un propòsit i després passen 
coses que fan canviar les decisions i aquest ha estat el 
meu cas. En la convocatòria d’aquestes eleccions, i per 
sorpresa de tots, no hi va haver cap candidat a la presi-
dència. Conscients que el moment actual de pandèmia i 
els impediments per fer reunions presencials dificulta-
ven les decisions i les ganes d’assumir noves responsabi-
litats, membres de la Junta em van demanar que conti-
nués, ja que, segons els estatuts de l’ACCA i de l’Institut 
d’Estudis catalans (IEC), era possible una reelecció per a 
quatre anys més. Per aquest motiu, en poques hores vaig 
canviar la meva decisió. Sé que hauré de dedicar, de nou, 
molt de temps a la nostra associació, però perquè l’esti-
mo i realment entenc que el moment és complicat, he ac-
ceptat continuar a la presidència un altre període (2021-
2025). Vull consolidar els canvis fets en els darrers anys 
i avançar cap a noves activitats dins del camp dels ali-
ments que a tots ens interessa.

Era imprescindible formar, al més aviat possible, una 
nova Junta amb la continuïtat d’aquells membres que 
podien quedar-s’hi i el relleu dels companys que en sor-
tien obligatòriament perquè hi havien dedicat els vuit 
anys permesos.

En pocs dies i amb molta feina vam completar la nova 
Junta Directiva i la vam presentar a l’assemblea del 24 
de març. Us he de dir que tots els membres van acceptar 
amb molta il·lusió i, com veureu en els resums dels seus 
currículums que podeu trobar en aquest volum de teca, 
hem ampliat les especialitats dels membres de la Junta 
per representar millor tots els sectors presents a l’ACCA. 
Així mateix, veureu que hi hem incorporat socis joves 
amb gran capacitat, que ens ajudaran a plantejar el nostre 
futur, complint millor les expectatives de tots. La seva 
col·laboració serà imprescindible per incorporar nous so-
cis provinents de les universitats. Aquesta nova Junta 
treballarà amb comissions creades segons els interessos 
de l’ACCA. Grups reduïts amb temes concrets que ens 
permetin avançar més i millor.

Vull donar les gràcies més sentides a tots els companys 
de la Junta anterior, avui amics i amigues, amb qui hem 
compartit aquests anys. Sempre disponibles, pensant en 
tots i treballant per a tots, de manera gratuïta, han estat la 
millor recompensa als esforços i al temps esmerçats. Es-
tarem tots d’acord en el fet que les relacions personals 
són el millor regal que la vida professional ens dona i 
l’únic tresor que no perdrem mai.

Moltíssimes gràcies (de cor!) a: M. Carmen Vidal, Ma-
ria Rodríguez-Palmero, Pere Castells, Claudi Mans, 
Victòria Castell, Gemma Salvador, Montse Bosch i 
Estanislau Fons.

Continuarem comptant amb vosaltres per al bon funcio-
nament de l’Associació. Us estem agraïts per la vostra 
dedicació incondicional i la disposició de la vostra ex-
periència professional al servei de l’ACCA durant 
aquests anys.

Editorial

Benvolguts socis i sòcies de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació 
(ACCA), en primer lloc us vull fer arribar una salutació afectuosa, plena de desit-
jos de salut i felicitat per a tots.

Montserrat Rivero i Urgell
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A través dels volums 17, 18 i 19 de la revista teca, hem 
pogut mostrar la feina feta durant aquests quatre anys de 
la Junta sortint. Articles científics, revisions, ressenyes, 
temàtica d’alimentació que ens ha semblat interessant 
compartir, els treballs premiats i les activitats realitzades 
pels membres de la Junta i els socis. Vull destacar l’ho-
menatge als presidents històrics, que va tenir molta relle-
vància, ja que van poder constatar l’estima i el reconei-
xement per la seva dedicació incondicional. Molts d’ells, 
ara ja d’edat avançada, van participar activament en tots 
els actes i van recollir els detalls de ceràmica de Gaudí 
amb què els vam obsequiar. Com sabeu, els hem lliurat 
un diploma acreditatiu amb un disseny innovador, tam-
bé, de caire modernista, que podreu veure en aquest vo-
lum de la revista.

Ara que ja hem parlat de la feina feta i de la nova Junta 
que encara els propers anys, vull dir-vos que hem dedicat 
el present volum de teca, que coincideix amb l’Any In-
ternacional de les Fruites i Verdures, a aquests ali-
ments tan bàsics i importants per a la nostra salut. Tam-
bé, hem seleccionat altres articles de la ciència i la 
tecnologia dels aliments, ressenyes, premis, la secció 
«Sabies que…», etc. Esperem que us agradin i us inte-

ressin! El volum també inclou, com sempre, un resum de 
les activitats fetes i una agenda de les properes activitats 
i esdeveniments.

Hem preparat un article sobre dones de l’ACCA, en el 
qual han participat diverses sòcies, amb el propòsit de 
donar veu i visibilitat a activitats que des de moltes insti-
tucions es fan cada any per donar suport a les dones cien-
tífiques i investigadores. Hem volgut posar de manifest 
la important presència de dones de l’ACCA i la seva di-
versitat tant de formació com d’activitats professionals 
que enriqueixen la nostra associació. Són moltes les do-
nes interessants i les vides de professionals en el nostre 
món de l’alimentació (químiques, farmacèutiques, agrò-
nomes, enginyeres, advocades, nutricionistes, dietistes, 
metgesses, tecnòlogues, etc.), i en els propers volums 
n’anirem afegint més. Estic segura que us agradarà 
conèixer-les.

L’IEC ha celebrat, el mes de juliol, eleccions per escollir 
el nou Equip de Govern. Voldria finalitzar aquest edito-
rial agraint sincerament a l’ara president, el doctor Joan-
domènec Ros, la seva gran dedicació en tots els projectes 
que l’IEC porta a terme, amb molt d’èxit. Deixa molt 

Fotografia 1. Nova Junta de l’ACCA (2021-2025).
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avançat el debat i els documents sobre la reflexió «Com 
ha de ser l’IEC en el segle xxi?».

Tots els acadèmics i les societats filials estem pensant 
com hauria de ser aquest històric Institut d’Estudis Cata-
lans en les properes dècades, perquè sigui útil a la socie-
tat catalana, revisant-ne la visió, la missió, la recerca, les 
línies d’actuació, les activitats, els pressupostos i els re-
cursos. Lògicament, l’ACCA, com a societat filial, està 
molt involucrada en els debats que fins ara s’han fet i en 
els quals, evidentment, continuarem participant.

Sempre que l’ACCA ha sol·licitat la presència del doctor 
Ros en les diferents activitats i convocatòries hem obtin-
gut un sí incondicional, que ha donat lluentor i prestigi a 
tots els actes. La seva expertesa en l’ecologia, avui tan 
valorada, ens ha aportat informació real i perspectives 
futures que han estat molt adients i ben rebudes pels so-
cis. Moltes gràcies, Joandomènec!

Com deveu saber, el nou Equip de Govern de l’IEC 
(2021-2025) està presidit, per primera vegada, des de la 
seva institució, el 1907, per una dona, la doctora Teresa 
Cabré, de la Secció Filològica. Les seves vicepresidentes 
són les doctores Maria Corominas, de la Secció de Filo-
sofia i Ciències Socials, i Marta Prevosti, de la Secció 
Històrico-Arqueològica. I el secretari general, el doctor 
Àngel Messeguer, de la Secció de Ciències i Tecnologia.

El nou Equip de Govern té com a objectiu adaptar l’IEC 
als canvis del segle xxi, ajustant la institució a una nova 
època amb variables com l’espai digital, la crisi econòmi-
ca permanent i el desenvolupament ingent de la ciència 
i la tècnica, el descens del valor de la cultura o el poder de 
la imatge i la comunicació. Pretén impulsar, adequar, 
canviar, modernitzar la institució i fer-la visible.

L’IEC, creat per Prat de la Riba, vertebra tot el territori 
de parla catalana. Té tres principis fonamentals que són: 
el rigor científic, la catalanitat i l’obertura a l’exterior. 
L’IEC està format per membres numeraris, emèrits i cor-
responents i compta amb deu mil socis de les societats 
filials, una de les quals és l’ACCA.

Des d’aquest editorial vull felicitar i donar les gràcies al 
nou Equip de Govern de l’IEC per la dedicació, el temps 
i l’energia que esmerçaran en aquest important projecte 
per a tots, i també oferir-los la nostra col·laboració incon-
dicional com a ACCA.

I ara sí, espero que aquest volum de la revista us sembli 
interessant i útil. Rebeu una abraçada.

Montserrat Rivero i Urgell
Doctora en farmàcia. Especialista en nutrició humana i dietètica. 

Presidenta de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació. 
Membre numerària de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
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