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Fotografia 1. La doctora De la Torre Boronat durant l’acte d’homenat-
ge que se li va fer a l’IEC el 2019 (Arxiu IEC). 

Dona pionera i excel·lent catedràtica, professora de bro-
matologia, toxicologia i anàlisi química a la Facultat de 
Farmàcia de la Universitat de Barcelona, va ser vicede-
gana de la Facultat de Farmàcia i la segona dona a entrar 
a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC).

Cal destacar que el 1979, per iniciativa de la doctora De 
la Torre i amb la cooperació de professionals com Josep 
Boatella, Lluís González Vaqué, Rosaura Farré, Josep M. 
Ventura, Benet Olivé-Rodes, Josep Obiols i d’altres, es 
van constituir i aprovar els Estatuts de l’ACCA com a 
associació científica, representativa de tots els professio-
nals de l’alimentació, i es va presentar aquesta associa-
ció a la Generalitat i a l’Institut d’estudis Catalans (IEC).

Les celebracions que vam dur a terme durant el 2019 amb 
motiu del 40è aniversari van ser molt valorades per la Car-
men, que va participar activament en tots els actes, com 
podeu comprovar en les fotografies que surten a la revista 
teca (vol. 18), commemorativa d’aquest aniversari.

El 19 d’abril de 2021, unes setmanes abans del seu tras-
pàs, li vaig lliurar personalment el diploma acreditatiu 
com a sòcia d’honor de l’ACCA. Va estar molt contenta 
i el va rebre amb molta gratitud i emoció.

Fotografia 2. M. del Carmen de la Tor-
re i Montserrat Rivero durant l’entrevis-
ta (TECA, vol. 18, 2019).

El 23 d’abril de 2021, a l’IEC, es van lliurar els premis en 
diverses àrees del coneixement de les ciències catalanes i, 
també, el premi de l’ACCA que porta el nom de M. del 
Carmen de la Torre Boronat des de fa tres anys, com a 
merescut reconeixement a la fundadora de l’ACCA. És dels 
poquíssims premis de l’IEC que porten el nom d’una dona.

La Carmen seguia amb interès totes les notícies i les acti-
vitats de la nostra associació amb una ment extraordinà-
riament lúcida.

In memoriam
Adeu a M. del Carmen de la Torre Boronat

La nostra estimada fundadora i primera presidenta de l’Associació Catalana de Ciències 
de l’Alimentació (ACCA), la doctora M. del Carmen de la Torre Boronat, ens va deixar el 
3 de juny, als vuitanta-nou anys.

MONTSERRAT RIVERO I URGELL

Montserrat Rivero i Urgell
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He tingut la sort de compartir amb ella moltes estones de 
converses personals, fins al final de la seva vida. De la 
darrera, quatre dies abans del seu traspàs, en recordo el 
tacte de les seves mans i el seu càlid somriure, conscient 
que era un adeu.

Fotografia 3. Montserrat Rivero lliurant el diploma de membre d’ho-
nor de l’ACCA, mes d’abril del 2021 (ACCA).

Vaig tenir l’oportunitat de fer-li una llarga entrevista de 
tota la seva carrera professional, que podeu trobar a la re-
vista teca (vol. 18), del 2019, en la qual seguireu la seva 

exitosa trajectòria com a farmacèutica experta en anàlisi 
d’aliments, reconeguda internacionalment.

El seu darrer llibre, escrit el 2018 i presentat a la RAFC 
el 2019, Noies entre dos mons, referent a dones de Bar-
celona al tombant dels segles xix i xx, reviscudes en les 
converses de tres amigues farmacèutiques, ens dibuixa 
pinzellades de la seva història personal i familiar en l’en-
torn de Catalunya i Barcelona.

Dies després del seu traspàs, ha sortit publicat a la Revis-
ta de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia 
(núm. 36), el seu darrer article amb el doctor Josep Boa-
tella: «Unes anàlisis pioneres: meteorits i radioactivitat». 
Ha estat activa fins al final de la seva vida.

Carmen, estimada professora i amiga, has estat una gran 
professional, un estímul i un model per a totes les dones i 
un gran valor per a la ciència catalana.

Ha estat un orgull conèixer-te i sentir la teva amistat, 
gràcies per tot, Carmen.

Montserrat Rivero i Urgell
Presidenta de l’ACCA
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