
Guia #QuedatacasaMenjaBé
Data: maig de 2020

Lloc: format virtual

Publicació de la guia #QuedatacasaMenjaBé, que posa a 
disposició de tothom consells i estratègies per mantenir 
bons hàbits alimentaris durant el confinament. Elaborada 
pel Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya 
(CODINUCAT), amb la participació de l’ACCA. Es tro-
ba en diferents formats, la podeu consultar a:
https://www.codinucat.cat/wp-content/uploads/2020/03/
quedatacasamenjabeCAT.pdf.

Seminari web «Cereals, anem al gra!»
Data: 28 de maig de 2020

Lloc: format virtual

Se celebra el Dia Nacional de la Nutrició (28 de 
maig) dedicat als cereals sota el lema «Cereals, 
anem al gra!». Aquesta efemèride té com a ob-
jectiu informar el consumidor de les millors pau-
tes per seguir estils i hàbits de vida saludables. 
L’organitzen la Federació Espanyola de Societats 
de Nutrició, Alimentació i Dietètica (FESNAD), 
la Federació Espanyola de Dietistes-Nutricionis-
tes Universitaris (FEDNU) i la Federació d’As-
sociacions de Ciència i Tecnologia dels Aliments 
(FEDALCYTA). L’ACCA hi participa com a en-
titat col·laboradora.

Adjudicació del Premi M. Carmen  
de la Torre Boronat 2020
Data: 11 de setembre de 2020

Lloc: Institut d’Estudis Catalans

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) concedeix els 
Premis Sant Jordi 2020, corresponents al LXXXIX 
Cartell de premis i de borses d’estudi, que distin-
geixen obres i investigadors de tots els àmbits de 
la ciència i la cultura catalanes i que l’IEC adju-
dica a les seves societats filials. S’adjudica el 
Premi M. Carmen de la Torre Boronat en la seva 
17a convocatòria al treball Valorització del peix 
blau per a la millora de la competitivitat del sec-
tor pesquer, presentat per Clara Barnés Calle.
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Seminari web «Seguridad alimentaria y COVID-19: ¿relación u obsesión?», 
organitzat pel Campus de l’Alimentació de Torribera
Data: 8 de juny de 2020

Lloc: format virtual

Amb motiu del Dia Mundial de la Innocuïtat Alimentària s’organitza el seminari web 
«Seguridad alimentaria y COVID-19: ¿relación u obsesión? Explorando la realidad en 
base al análisis del riesgo».

Organitzat pel Campus de l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona, la 
Federació d’Associacions de Ciència i Tecnologia dels Aliments (FEDALCYTA) i la Fe-
deració Espanyola de Dietistes-Nutricionistes Universitaris (FEDNU), amb la col·labo-
ració de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA), l’ACCA i la Societat Espanyola de Seguretat 
Alimentària (SESAL), en el marc del programa de Santa Coloma de Gramenet «Ciutat Universitària».

Fòrum Barcelona Seguretat Alimentària
Data: 3 de juny de 2020

Lloc: format virtual

Segona edició del fòrum Barcelona Seguretat Ali-
mentària (BSA2020) amb el tema «COVID-19 i 
seguretat alimentària: lliçons apreses». A les xar-
xes hi ha les intervencions disponibles (vegeu 
https://acca.iec.cat/forum-barcelona-seguretat 
-alimentaria-sobre-covid-19-i-seguretat-alimen 
taria-llicons-apreses-videos). S’hi van debatre 
qüestions com ara: què hagués passat si el sector 
no hagués estat capaç d’assegurar l’abastiment 
d’aliments a la població? Jose Juan Rodríguez, 
catedràtic de nutrició i bromatologia de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, i tresorer de la 
junta de l’ACCA, hi va participar amb la ponèn-
cia: «El conocimiento científico y la investiga-
ción».

Presentació de la guia L’alimentació 
saludable en l’etapa escolar. Guia  
per a famílies i escoles (ed. 2020)
Data: 30 de juny de 2020

Lloc: format virtual

L’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) presenta L’alimentació saludable 
en l’etapa escolar. Guia per a famílies i escoles 
(ed. 2020). En aquesta edició s’han actualitzat 
tant recomanacions alimentàries i dietètiques per 
als infants com aspectes vinculats a la sostenibi-
litat mediambiental de l’alimentació. L’ACCA 
ha col·laborat en l’elaboració de la guia, en la 
coordinació amb Gemma Salvador i en la revisió 
amb Montserrat Rivero.
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En marxa el projecte 
«Interreg Europe 
QUALIFY»
Data: juliol-agost de 2020

El Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya lidera el 
projecte «Interreg Europe QUALIFY», que pretén mi-
llorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses 
agroalimentàries posant en valor els aspectes de quali-
tat, autenticitat i lluita contra el frau alimentari. S’ha 
creat un comitè estratègic i s’ha convidat la doctora Ca-
therine Vidal, directora general de PremiumLab i mem-
bre de la Junta de l’ACCA, a formar-ne part.

Fòrum FENS 2020
Data: de l’11 al 15 de juliol de 2020

Lloc: format virtual

La Federation of European Neuroscience 
Societies (FENS) organitza la conferèn-
cia internacional més important de neuro-

ciència a Europa. El programa 
científic del fòrum abraça tots 
els àmbits de la investigació 
cerebral moderna. En aquesta 
ocasió s’ha fet virtualment i 
se’n poden escoltar les inter-
vencions en l’enllaç següent: 
https://forum2020.fens.org.

XIX Workshop sobre Mètodes 
Ràpids i Automatització  
en Microbiologia Alimentària
Data: del 23 al 27 de novembre de 2020

Lloc: Facultat de Veterinària de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Aquest taller, semipresencial, dona co-
neixements teòrics i pràctics sobre mèto-
des innovadors per detectar, comptar, aï-
llar i caracteritzar els microorganismes i 
els seus metabòlits, habituals en els ali-
ments i l’aigua. Va comptar amb la parti-
cipació del doctor José Juan Rodríguez 
Jerez, de la junta de l’ACCA.

Entrega dels Premis Sant Jordi 2020
Data: 11 de setembre de 2020

Lloc: Institut d’Estudis Catalans (IEC)

Amb motiu de la commemo-
ració de la Diada de Catalu-
nya es fa el lliurament dels 
diplomes corresponents als 
Premis Sant Jordi 2020. Entre 
els premis que atorga l’IEC a 
les seves societats filials es va 
entregar el Premi M. del Car-
men de la Torre Boronat de 
l’ACCA (per a estudiants) a 
Clara Barnés Calle.

Presentació del llibre Emergencia 
climática, alimentación y vida saludable
Data: 7 d’octubre de 2020

Organitza: Centre Català de la Nutrició de l’IEC 

(CCNIEC)

Presentació del llibre de Carlos A. González Sva-
tetz, amb la participació de Joandomènec Ros, 
president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i 
més professionals, entre ells, socis de l’ACCA.
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Seminari web «Avaluació de l’exposició  
a iode i metalls pesants pel consum 
d’algues a Catalunya»
Data: 22 d’octubre de 2020

Organitza: Agència Catalana de Seguretat 

Alimentària (ACSA)

Amb la participació de M. Carmen Vidal, direc-
tora del Campus de l’Alimentació de Torribera 
de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de 
l’ACCA, i Victòria Castell, cap del Servei de Pla-
nificació, Auditoria i Avaluació del Risc de l’Agèn-
cia Catalana de Seguretat Alimentària i membre 
de la Junta de l’ACCA.

L’IEC edita el llibre Els aliments, a cura  
de Jordi Salas-Salvadó
Data: novembre de 2020

Un recull de confe-
rències en el qual di-
ferents acadèmies i 
instituts de Catalunya 
han analitzat temes 
d’actualitat relacio-
nats amb l’alimenta-
ció. Entre els autors 
dels textos hi ha diversos membres de la Junta de 
l’ACCA: Abel Mariné, Montserrat Rivero, M. Car-
men Vidal, José Juan Rodríguez… Trobareu infor-
mació detallada al web de l’IEC, vegeu https:// 
publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?module 
Name=botiga&subModuleName=&idCatalo 
gacio=34008.

Simposi ACCA en el marc del IV Congreso 
Virtual FESNAD 2020
Data: del 3 al 6 de novembre de 2020

Lloc: Saragossa

El lema del Congrés era 
«Una alimentación soste-
nible para una nutrición 
saludable». A la sessió «Los 
retos del siglo xxi en la 
alimentación y la nutri-
ción», la moderadora va ser 
Montserrat Rivero i es van 
presentar dues ponències 
per part de membres de 
l’ACCA: «Seguridad de los alimentos en un en-
torno climático cambiante. A propósito de la lis-
terosis» (ponent: José Juan Rodríguez) i «¿Cómo 
conseguir la suficiente producción de alimen-
tos?» (a càrrec de Lluís Arola). Més informació a 
https://congresofesnad2020.com.

IV Jornada per a l’Aprofitament  
dels Aliments i la Prevenció  
de les Pèrdues i el Malbaratament
Data: novembre de 2020

Organitza: Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat 

de Catalunya, conjuntament amb l’Agència de 

Residus de Catalunya (ARC), la Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) i l’ACCA.

Jornada per a la celebració del Dia Mundial de 
l’Alimentació, en la qual es van tractar temes 
com la presentació de l’estratègia «De la granja a 
la taula». Van tenir lloc dues taules rodones, una 
sobre el malbaratament alimentari, i una sego-
na sobre l’impacte que ha tingut la pandèmia de 
la COVID-19 en l’emergència alimentària.
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Seminari web «Què mengem?»
Data: 22 de novembre de 2020

Organitza: Col·legi d’Economistes

Ingredients funcionals i plantes medi-
cinals amb relació a la salut. Amb la 
participació de membres de l’ACCA.

Informe sobre el etiquetado 
frontal de los alimentos: 
semáforos nutricionales, Nutri-
Score y otros de la Fundación 
Triptolemos
Data: novembre de 2020

Participen en l’elaboració de l’infor-
me alguns membres de la Junta Direc-
tiva de l’ACCA.

Jornada ACCA 2020
Data: 16 de desembre 2020

Lloc: format virtual

Té lloc la Jornada ACCA 2020 en format virtual, 
amb la taula rodona «Canvi climàtic i alimenta-
ció», amb presentació de Montserrat Rivero i po-
nències de Marta Rivera, Carlos A. González, 
Miquel Salgot, Carlos Cantero, José Juan Rodrí-
guez, Joan Tibau i amb cinquanta-tres assistents 
connectats. Després de la Jornada va tenir lloc 
l’Assemblea General de Socis.

Simposi «Alimentación, salud, sostenibilidad».  
Un simposi internacional d’actualització  
sobre l’impacte de l’alimentació en la salut  
i el medi ambient
Data: 9 i 10 de novembre de 2020

Organitza: Institut Danone

Simposi en línia sobre economia circular i alimentació, can-
vi climàtic, patrons dietètics sostenibles, dieta mediterrània, 
guies alimentàries per a la sostenibilitat… Amb la participa-
ció de M. Carmen Vidal, vicepresidenta de l’ACCA.

Monogràfic: «Eines educatives per menjar 
millor. Origen i evolució de les guies 
alimentàries a Catalunya»
Data: desembre de 2020

Mètode és una revista dedicada a la divulgació i 
l’estudi de la ciència. Compartim un article escrit 
per Gemma Salvador i Maria Manera que per-
tany al monogràfic «Bo per a menjar» (https://
doi.org/10.7203/metode.11.16274). Gemma 
Salvador és dietista nutricionista responsable i 
coordinadora de les estratègies basades en con-
sell alimentari del Pla 
Integral per a la Pro-
moció de la Salut mit-
jançant l’Activitat Fí-
sica i l’Alimentació 
Saludable (PAAS) de 
l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya i 
membre de la Junta de 
l’ACCA.
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