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El divendres 23 d’abril de 2021, a les 12.00 h al pati 
de la Casa de la Convalescència, seu de l’Institut 

d’Estudis Catalans (IEC), va tenir lloc el lliurament 
dels premis corresponents al XC Cartell de premis i 
de borses d’estudi de l’IEC, entre els quals hi ha el 
premi de l’ACCA.

L’obertura fou a càrrec del doctor Joandomènec Ros, 
president de l’IEC, qui va recordar que els Premis van 
ser instituïts l’any 1914, que constitueixen la tradició 
més antiga de la institució i que són un estímul per als 

estudiosos de tots els camps del saber que s’expressen en 
llengua catalana.

Josep Enric Llebot Rabagliati, secretari general de l’IEC, 
va fer la presentació dels guardonats i el lliurament dels 
diplomes, va destacar que aquests premis i borses d’estu-
di de l’IEC contribueixen al progrés i el desenvolupa-
ment general de la societat en la recerca científica, l’alta 
cultura i la promoció de la llengua catalana.

El Premi de la nostra associació rep el nom de Premi 
M. del Carmen de la Torre Boronat, en homenatge a la 
doctora M. del Carmen de la Torre (Barcelona, 1932-
2021), bromatòloga i toxicòloga que va ser la fundadora 
i la primera presidenta de l’Associació l’any 1978.

El Premi de l’ACCA, instituït l’any 2003, es dona a un 
treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre els 
aliments, i ha celebrat enguany la divuitena convocatòria.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a 
proposta d’una ponència formada per Pere Castells, 
Claudi Mans, Benjamín Martín, Montserrat Rivero, José 
Juan Rodríguez, Maria Rodríguez, Gemma Salvador  
i Catherine Vidal (membres de la Junta Directiva de 
l’ACCA) va acordar atorgar el premi corresponent  
a l’any 2021 a la senyora Irene Teixidó Orries pel tre-
ball Millora de la bioaccessibilitat i estabilitat de les na-
noemulsions enriquides amb ß-carotè extret de l’alga Du-
naliella salina.

Moltes gràcies a totes les persones que hi han participat, 
i felicitem de nou la guanyadora.

Ressenya dels Premis Sant Jordi 
2021 (IEC)
Premi de l’ACCA M. del Carmen de la Torre Boronat

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.

Montserrat Rivero Urgell

Moment del lliurament del Premi de l’ACCA M. del 
Carmen de la Torre Boronat a Irene Teixidó Orries 
(Arxiu IEC).

MARTA ROS I BARÓ
Professora de secundària a l’Escola Sagrat Cor Diputació de l’àrea de 
ciències i laboratori i membre de l’equip d’innovació pedagògica. Pro-
fessora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya, equip de 
recerca en proteïnes alternatives (FoodLab Research Group).

Marta Ros i Baró, Sheila Hernández Porta i 
Manu Vidal Ibáñez
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