
Notícies i activitats destacades

Mor la doctora M. del Carmen de la 
Torre Boronat, fundadora i primera 
presidenta de l’ACCA

La nostra estimada fundadora i primera presi-
denta de l’ACCA, la doctora M. del Carmen 
de la Torre Boronat ens va deixar el mes de 
juny de 2021 als vuitanta-nou anys. Dona pio-
nera i excel·lent professora d’anàlisis clínics, 
bromatologia i toxicologia a la Facultat de 
Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Fins 
als seus darrers dies va seguir les notícies i ac-
tivitats de la nostra associació amb una ment 
extraordinàriament lúcida. El 23 d’abril vam 
lliurar el premi de l’ACCA que porta el seu 
nom, només uns dies després que li féssim en-
trega del diploma acreditatiu com a sòcia d’ho-
nor, amb molta gratitud i emoció. Dona model 
de força i perseverança. Reconeguda internacionalment, un orgull per a la ciència catalana. Una gran profes-
sional, un exemple d’implicació i sempre un estímul per a moltes de nosaltres. (Vegeu https://acca.iec.cat/
wp-content/uploads/2019/12/cniec-3.jpeg.)

La presidenta de l’ACCA, Montserrat Rivero i Urgell, ingressa com a acadèmica a l’Academia 
Iberoamericana de Farmacia Granada-Sevilla

El 28 d’abril es va celebrar l’acte d’ingrés a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Granada, en el qual 
Montserrat Rivero va pronunciar el discurs El farmacéutico frente a los retos del siglo xxi: para una alimen-
tación saludable y sostenible. Va contestar el discurs l’Excel·lentíssim Senyor Alberto Ramos Cormenzana, 
actual president de l’acadè-
mia i antic professor i direc-
tor de la tesi de la doctora 
Rivero. Va ser acompanya-
da a l’acte per familiars i 
amics, entre els quals la 
rectora de la Universitat de 
Granada, Pilar Aranda Ra-
mírez, la doctora Cristina 
Campoy Folgoso i alguns 
membres de l’ACCA que 
es varen desplaçar a Grana-
da, com el doctor J. M. Ven-
tura Ferrero de l’Acadèmia 
de Farmàcia de Catalunya.

Figura 1. M. del Carmen de la Torre Boronat. 
Font: IEC.

Figura 2. Montserrat Rivero. 
Font: Montserrat Rivero.

Figura 3. Acte d’ingrés de Montserrat Rivero a l’Academia 
Iberoamericana de Farmacia Granada-Sevilla. 
Font: Montserrat Rivero.
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La presidenta de l’ACCA rep un premi en reconeixement a la seva 
trajectòria professional

Montserrat Rivero va rebre un premi en reconeixement a la seva trajectòria profes-
sional, en els Premios de la Vocalía Nacional de Alimentación atorgats pel Consell 
General de Col·legis Oficials de Farmacètics. Va recollir el premi en el transcurs de 
la V Jornada Nacional d’Alimentació que es va celebrar el passat mes de març a 
València.

Figura 4. Entrega del premi a Montserrat Rivero. 
Font: Montserrat Rivero.

Jornada ACCA 2022

El 21 d’abril va tenir lloc la Jornada ACCA, a la seu de l’IEC, amb el 
títol «Els reptes de l’alimentació del futur» i va resultar molt interes-
sant. Més de vuitanta persones van participar en la trobada, entre as-
sistents i persones que van seguir les ponències telemàticament. La 
reunió va acabar amb l’Assemblea Anual de Socis de l’ACCA.

Les ponències que van tenir lloc durant la jornada van ser:

«El repte de l’alimentació sostenible», a càrrec de Francesc Re-
guant Fosas, del Col·legi d’Economistes. Presentat per Ricard 
Chifré, de la Junta de l’ACCA.

«Noves tendències en la producció d’aliments», a càrrec d’Anna Pallí 
Güell, de l’IRTA i del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalu-
nya (COEAC). Presentada per Mercè Raventós, de la Junta de l’ACCA.

«Propietats nutricionals del peix i dels seus derivats», a càrrec de 
Ricard Bou Novensà, de l’IRTA. Presentat per Joan Tibau, de la Junta 
de l’ACCA.

«Vegetarianisme i veganisme», a càrrec de Mireia Porta Oliva, de la 
UAB. Presentada per José Juan Rodríguez, de la Junta de l’ACCA.

«La reformulació d’aliments», a càrrec d’Eulàlia Vidal Garcia, de la 
URL. Presentada per Joan Vargas, de la Junta de l’ACCA.

«La llei del malbaratament alimentari», a càrrec de Montserrat 
Banqué Molas, de Nutrició sense Fronteres. Presentada per Isolda 
Ventura, de la Junta de l’ACCA.

Dietes. Una immersió ràpida, presentació del llibre d’Abel Mariné 
Font, membre emèrit de la Secció de Ciències Biològiques. Presentat 
per M. Carmen Vidal, de la UB.

Figura 5. Imatge del cartell de la Jornada. 
Font: ACCA.

Figura 6. Francesc Reguant. 
Font: Arxiu IEC.

Figura 7. Anna Pallí. 
Font: Arxiu IEC.
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