
Aquest any ha estat marcat per la millora en les da-
des de la pandèmia mundial, que ens han permès 

reprendre algunes activitats que havíem deixat de fer. 
Però malauradament hem presenciat en primera línia 
l’esclat de la guerra a Ucraïna. Hem anat seguint el fil 
de l’actualitat, que afecta transversalment tots els sec-
tors, també el nostre. Ens hem adherit al manifest que ha 
fet l’IEC i que podeu trobar al seu lloc web i a les nos-
tres xarxes.

La nostra Junta i totes les comissions de treball aquest 
any han estat treballant a ple rendiment. Entre d’altres 
coses hem editat un vídeo de presentació de l’ACCA, li-
derat per la Comissió d’Indústria, que ens servirà per a 
presentar-nos als nous socis i a les empreses que vulguin 
col·laborar amb l’ACCA. Era necessari i estem molt con-
tents amb el resultat final. Hem obert perfil a la xarxa 
social d’Instagram per arribar als joves interessats en el 
món de les ciències de l’alimentació.

També hem treballat intensament amb el nou Equip de 
Govern de l’IEC, amb la nova presidenta al capdavant, la 
doctora Teresa Cabré, a qui des d’aquest editorial vull 
felicitar per totes les iniciatives que duu a terme l’Equip 
de Govern, en tots els àmbits, tant en l’organització com 
en les millores de les activitats científiques. Vaig tenir el 
plaer de participar, com a dona i com a presidenta de 
l’ACCA, en una d’aquestes iniciatives que va tenir lloc 
el Dia de la Dona. La Comissió d’Igualtat de l’IEC va 
voler celebrar la data rebent el col·lectiu de l’Associació 
Diàlegs de Dona, dedicada a l’alfabetització i socialitza-
ció de les dones migrants del barri del Raval. En aquesta 
trobada es va visitar la Casa de Convalescència, seu de 
l’IEC, i es va compartir un esmorzar intercultural.

Aquesta i altres notícies les trobareu al nostre butlletí di-
gital, que rebeu cada dos mesos i que ens permet apropar 
tots els socis i sòcies a les activitats de l’Associació i dels 
seus membres amb més freqüència.

Editorial

Benvolguts socis i benvolgudes sòcies, amb molta il·lusió us presentem aquest 
nou volum de la revista teca, el 21, amb una salutació molt afectuosa, desitjant 
que estigueu tots bé i animats.

Montserrat Rivero i Urgell

Figura 1. Membres de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA) en la Jornada de l’ACCA 2021 a la seu de l’Institut d’Estudis Cata-
lans (IEC). 
Font: IEC.
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El dia 9 de febrer ens vam reunir amb el nou secretari 
general, el doctor Àngel Messeguer, qui manté reunions 
amb totes les societats filials de l’IEC. Hi vam assistir 
membres de la Junta i vam tractar temes generals i espe-
cífics del nostre interès. Fruit d’aquestes reunions, l’IEC 
va signar amb la Universitat de Barcelona (UB) un con-
veni de col·laboració en la recerca que ens ha permès te-
nir, aquest 2022, dos estudiants del Màster en Desenvo-
lupament i Innovació d’Aliments de la UB fent 
pràctiques a l’ACCA, amb el seguiment de la Comissió 
de Recerca i jo mateixa com a tutors. El tema escollit va 
ser la innovació en la reformulació d’aliments amb les 
noves tecnologies, i els resultats seran objecte d’un dels 
articles del volum 22 de teca, el 2023.

Com a novetat, aquest any ens vam proposar conèixer 
empreses a petició dels socis de l’ACCA. La primera 
visita, molt interessant, va ser als cultius del Grup 
Ametller Origen. En aquestes visites, els grups no po-
den excedir de vint-i-cinc persones. Si algú de vosaltres 
hi estigués interessat, digueu-nos-ho i en planificaríem 
una altra. Anirem convocant altres sortides a través de 
les nostres xarxes.

El dia 21 d’abril vam celebrar la Jornada de l’ACCA 2022 
amb el títol «Els reptes de l’alimentació del futur». Va 
ser la primera trobada presencial després de la pandèmia i 
va comptar amb una gran participació de socis tant in situ 
com a través de la plataforma Zoom. Els temes exposats, 
de gran actualitat, van ser: «El repte de l’alimentació 
sostenible», «Noves tendències en la producció d’ali-
ments», «Propietats nutricionals del peix i dels seus de-
rivats», «Vegetarianisme i veganisme», «La reformu-
lació d’aliments» i «La llei del malbaratament 
alimentari».

Vull destacar la presentació que durant la jornada vam 
fer del llibre Dietes. Una immersió ràpida del doctor 
Abel Mariné Font, membre emèrit de la Secció de Cièn-
cies Biològiques de l’IEC. Va tenir un gran interès.

L’Assemblea General de Socis va transcórrer d’acord 
amb l’ordre del dia, amb participació dels assistents i co-
mentaris sobre les properes activitats. Es van aprovar els 
pressupostos per al 2022.

Aquests darrers mesos, hem continuat col·laborant i plani-
ficant activitats conjuntes amb altres institucions com 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA); col·legis d’economistes, de farmacèutics; univer-
sitats com la UB, la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i la Universitat Ramon Llull (URL); la Reial Aca-
dèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC); fundacions com 
Nutrició sense Fronteres i ORDESA, i associacions amb 
interessos comuns en temes d’alimentació. Puntualment, 
us hem mantingut informats de les diverses activitats.

En el moment de tancar aquest volum tenim previst par-
ticipar en el proper congrés internacional sobre nutrició 
de la International Union of Nutritional Sciences (IUNS) 
2022, que tindrà lloc el mes de desembre a Tòquio. Hi 
hem enviat un treball propi i tenim la intenció de com-
partir amb tots vosaltres les principals novetats que s’hi 
exposin durant la celebració de la propera jornada de 
l’ACCA, que serà el 2023.

Desitjo que aquest volum de la revista teca sigui del 
vostre grat. 

Montserrat Rivero i Urgell
Presidenta de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Figura 2. Membres de la Junta de l’ACCA (Junta entrant i Junta sortint).  
Font: ACCA.
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