
Jornada ACCA 2021
Data: 24 de març de 2021

Lloc: format virtual

Té lloc la Jornada ACCA, amb tres ponències sobre alimentació, 
obertes i gratuïtes, amb la participació d’Oriol Comas-Basté, Gloria 
Sabater Sales i Pere Puigdomènech, presentades per Montserrat Ri-
vero. Després se celebra l’Assemblea General de Socis i es fa l’elec-
ció de la nova Junta.

Seminari web «El control dels biofilms  
en la indústria alimentària»
Data: 21 d’abril de 2021

Lloc: format virtual

Seminari organitzat per Itram Higiene que va 
comptar amb la participació de José Juan Rodrí-
guez, expert en seguretat alimentària i membre 
de la Junta de l’ACCA, amb la ponència «Bio-
films y antibiofilms: productos químicos, anti-
microbianos y microbianos». Vegeu https://
acca.iec.cat/el-control-dels-biofilms-en-la 
-industria-alimentaria-21-dabril-webinar.

Activitats i participació de l’ACCA

Durant els mesos d’abril, maig, juny i juliol, la presi-
denta, Montserrat Rivero, va lliurar personalment els 
diplomes als membres d’honor de l’ACCA.

A Maria del Carmen de la Torre Boronat (recentment 
traspassada), a Josep Boatella, a Lluís González Va-
qué i a Josep M. Ventura. Tots ells van ser fundadors 
de la nostra associació, l’any 1979. Aquest diploma 
vol ser un agraïment a una iniciativa que va obrir el 
camí que seguim quaranta anys després. I també un 
reconeixement a la seva trajectòria i a les aportacions 
que han fet en el món de les ciències de l’alimentació.

Tenim previst fer un acte oficial quan les condicions 
sanitàries ho permetin.

Premi ACCA  
M. del Carmen de la Torre 
Boronat
Data: 23 abril de 2021

Es coneixen els resultats dels 
premis de l’ACCA 2021, amb 
Irene Teixidó com a guanya-
dora amb el seu treball Millo-
ra de la bioaccessibilitat i es-
tabilitat de les nanoemulsions 
enriquides amb ß-carotè ex-
tret de l’alga Dunaliella salina.

Lluís González Vaqué

 Josep Boatella

Josep M. Ventura

M. del Carmen de la Torre (DEP)
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