
CONFERÈNCIES ACCA 
15 de març, IEC, Barcelona

Coincidint amb l’assemblea general en què va 
prendre possessió la junta directiva actual pre-
sidida per la Dra. Montserrat Rivero, es van im-
partir dues conferències titulades “Els insectes 
com a font d’aliment humà”, a càrrec de Marina 
Blas Esteban, i “Algues i alimentació humana”, 
a càrrec d’Amelia Gómez Garreta.

9è WORKSHOP SOBRE AVALUACIÓ DE 
RISCOS EN LA CADENA ALIMENTÀRIA
5 de juliol, IEC, Barcelona 

Amb la participació de la Dra. Montserrat 
Rivero, la Dra. Victòria Castells i la Dra. Cathe-
rine Vidal. Organitzat per l’Agència Catalana de 
Seguretat Alimentària (ACSA), amb la col·la-
boració de l’ACCA.

HOMENATGE A LA DRA. M. DEL CARMEN 
DE LA TORRE BORONAT 
15 de març, IEC, Barcelona

Es va fer un homenatge a la doctora De la Torre 
per ser una de les fundadores de l’ACCA, pionera 
en el camp de l’anàlisi d’aliments i la nutrició i 
excatedràtica de la Universitat de Barcelona. Amb 
la intervenció de persones properes a ella, es va 
fer un repàs de la seva vida professional.

L’Associació de Consumidors de la Província de 
Barcelona (ACPB) és una entitat civil catalana 
sense afany de lucre, dedicada a informar, assessorar 
i defensar les persones consumidores de Catalunya. 
Participa en diversos organismes institucionals, com 
consells assessors i comissions de l’administració 
autonòmica i municipal. La seva missió és resoldre 
de manera àgil els assumptes que afecten els ciuta-
dans dins de l’àmbit del consum.

La jornada va tractar l’evolució del consum i la 
resolució de conflictes a través dels sistemes extra-
judicials de defensa dels consumidors, a través de 
dues taules rodones i conferències en què van par-
ticipar diferents experts del sector del consum. La 
Dra. Montserrat Rivero va formar part d’una de les 
taules rodones.

50è ANIVERSARI CONSUMIDORS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 
18 de setembre, Barcelona
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21è CONGRÉS INTERNACIONAL DE NUTRICIÓ, IUNS 
15-20 d’octubre, Buenos Aires, Argentina

En representació de l’ACCA, la doctora Montserrat Rivero va assistir a un dels con-
gressos de nutrició més importants del món, que es va celebrar a Buenos Aires. 
Es van presentar dues comunicacions científiques i, posteriorment, al novembre, es 
va fer una jornada a Barcelona per presentar les novetats més destacades del Congrés.

Dins del cicle interacadèmic 2017-2018 “Els aliments” 
de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), l’ACCA va or-
ganitzar una jornada divulgativa amb debat obert per 
tractar mites en alimentació.

L’objectiu va ser parlar, en forma de debat obert i inte-
ractiu, sobre mites presents en la nostra societat en re-
lació amb els aliments i l’alimentació, derivats d’una 
visió emocional i no científica sobre les característi-
ques dels aliments i els seus efectes sobre l’organis-
me. També es van abordar les repercussions negatives 
que moltes creences i pors injustificades pel que fa al 
que mengem tenen sobre la salut individual i col·lecti-
va com, per exemple: Són perjudicials, els làctics? És 
millor no menjar carn? Crea addicció, el sucre? Per 
què moltes persones no celíaques eliminen el gluten 
de la dieta?

La jornada va comptar amb la intervenció del doctor 
Josep Miquel Mulet, comunicador i investigador de 
la Universitat Politècnica de València, i de diversos 
membres de la junta directiva de l’ACCA, com el doc-
tor Abel Mariné, la doctora Carmen Vidal, el doctor 
José Juan Rodríguez i la doctora Montserrat Rivero. 

13a REUNIÓ SESAL (SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA) 
5-6 d’octubre, Girona

En aquesta trobada es van tractar temes relacionats 
amb la prevenció i la gestió del frau alimentari 
(autenticació, diferencial de qualitat, denominacions 
d’origen...), llums i ombres de proximitat de l’ali-
mentació, benestar animal i la importància de la co-
municació en aliments i totes les qüestions relatives 
a la seguretat alimentària. 

MENJAR AMB POR? TRENCANT MITES, 
CICLE IEC "ELS ALIMENTS"
31 d’octubre, IEC, Barcelona 
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XVI WORKSHOP. MÉTODOS RÁPIDOS Y AUTOMATIZACIÓN EN MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA 
24-27 de novembre, Barcelona

Organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la col·laboració de l’ACCA.

INICIATIVES PER A LA REDUCCIÓ DEL 
MALBARATAMENT EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARI
27 de novembre, Barcelona 

Jornada organitzada pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, 
amb la col·laboració de l’ACCA i ICEA. S’hi van ce-
lebrar tres taules rodones: la primera va girar entorn 
a les iniciatives que s’estan duent a terme per reduir 
el malbaratament alimentari a Catalunya; la segona, 
entorn de la innovació aplicada a la reducció del mal-
baratament alimentari, amb la presentació de diver-
sos projectes de recerca i innovació que compten 
amb la participació de la UAB, el CREDA, l’IRTA, 
el DARP i l’Agència de Residus de Catalunya, i 
que poden oferir eines i solucions a les empreses 
del sector agroalimentari. La tercera i última tau-

la rodona va tenir una important participació de 
representants de la pagesia, les cooperatives i d’ini-
ciatives tan importants com el Banc dels Aliments.

IV JORNADA MENGEM SA: DIETES O MODES?
29 de novembre, IEC, Barcelona 

Organitzada per la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) i l’ACCA, 
la IV Jornada “Mengem sa: dietes o modes?” es va celebrar dins el cicle 
organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans amb el títol “Els aliments”. La 
jornada sobre mites alimentaris va incloure diferents ponències i taules ro-
dones. “Carn o peix?”, “Les dietes en etapes de creixement, avantatges o 
riscos”, “Al·lèrgies i intoleràncies”, “Dietes i divulgació científica”, “Dietes 
per aprimar-se” i “Dietes en els mitjans de comunicació” van ser els grans 
eixos sobre els quals van girar les intervencions dels diferents ponents. 
A la IV Jornada “Mengem sa: dietes o modes?”, es va reflexionar sobre els 
problemes derivats de l’existència d’una gran diversitat de dietes alimen-
tàries, moltes de les quals sense validació científica, amb les conseqüències 
que això comporta per a la salut de qui les segueix. També es va parar 
especial atenció en la detecció de la causa de les al·lèrgies o intoleràncies 
alimentàries a fi d’establir la dieta més adequada.
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