
z Com sabeu, som un grup molt divers de professionals units per l’interès per l’alimentació en tots els seus aspectes.

z Des de 1979 promovem tota mena d’activitats relacionades amb el món de la salut i la seguretat alimentària 
en les terres de llengua i cultura catalanes. Organitzem conferències i jornades tècniques en col·laboració amb 
grups de recerca i altres entitats del nostre àmbit. Com a socis, ja sabeu que teniu accés gratuït i descomptes en confe-
rències, jornades i formacions organitzades per l’ACCA.

z També promovem la publicació de la revista teca, que, com a socis, heu rebut i teniu a les mans. teca: tecnolo-
gia i ciència dels aliments és una revista sorgida amb el propòsit de fomentar la relació entre els associats de l’ACCA 
i promoure l’intercanvi de coneixements, així com fer divulgació de temes relacionats amb les ciències i l’alimentació a 
les persones interessades en aquests camps. Ara que formeu part de l’ACCA, us convidem a participar en els continguts 
i l’elaboració de la revista; vegeu, a l’apartat de «Comunicació», de quines maneres hi podeu participar.

z Si sou estudiants, sapigueu que des de l’ACCA oferim eines per al desenvolupament professional i facilitem el 
contacte amb experts del sector de l’alimentació.

z Tenim el web, el Butlletí i les xarxes socials de l’ACCA a la vostra disposició, tant per accedir-hi com per parti-
cipar en l’elaboració dels seus continguts. Si escriviu llibres, articles o reflexions, o bé organitzeu jornades i voleu 
compartir-ho, com a socis podeu fer propostes per publicar-ho a les nostres xarxes socials i, d’aquesta manera, fer-ne 
una difusió més àmplia.

Ens agradaria conèixer-vos una mica i ajudar-vos a fer que la vostra incorporació a l’Associació us sigui 
profitosa. Per això, ens agradaria saber els vostres interessos professionals i conèixer els vostres currí-
culums, per veure com us podem ajudar i com podem sumar plegats. Com a presidenta de l’ACCA, 
m’agradaria saludar-vos personalment a cadascun de vosaltres, ja sigui a les nostres instal·lacions o 
durant alguna activitat de l’ACCA a la qual assistiu.

Estem molt contents que sigueu amb nosaltres i esperem que us resultin interessants les activitats, 
comunicacions i informacions de l’Associació, i que trobem molts moments per compartir.

Benvinguts i benvingudes
Montserrat Rivero i Urgell

Presidenta de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació,  
societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans

Benvinguda als nous socis i sòcies

Benvolguts nous socis i noves sòcies

En nom propi i de tots els membres de la Junta de l’Associació Ca-
talana de Ciències de l’Alimentació (ACCA) us volem donar una 
afectuosa benvinguda a la nostra associació, ara també vostra.

Mariluz Latorre Moratalla, Carmen Manzanares Arroyo, Joan Pou Roca,  
Victoria Rivero, Teresa Veciana Nogués, Helena Vernet Pérez
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