
JORNADA “AVENÇOS RELLEVANTS EN NUTRICIÓ” 
5 Març 2018

Matí (14.00 - 16.00) al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona. 
Organitzat per la doctora Montserrat Rivero, presidenta de l’ACCA, i 
Anna Bach (vocal del Col.legi de Farmacèutics).

Tarda (16.30 - 18.30) a la Reial Acadèmia de Farmàcia. Organitzat per 
la doctora Montserrat Rivero, presidenta de l’ACCA i la RAFC.

25è ANIVERSARI DE LES CAMPANYES FARMACÈUTIQUES SOBRE 
SALUT I ALIMENTACIÓ PLENUFAR 
9 d’abril
Commemoració dels 25 anys de la primera campanya PLENUFAR (Pla d’Educació 
Nutricional pel Farmacèutic). Organitzada per la Secció quarta, Salut pública, 
alimentació i ambient i l’ACCA.

JORNADES FIAB-ALIMENTARIA: 
ALIBER 
16-19 d’abril, Barcelona

Esdeveniment de referència en la in-
novació del sector alimentari, desen-
volupat pel departament d’R+D+A-
LIBER i de FIAB. Assistència de 
membres de l’ACCA.

CONGRÉS DELS DIPUTATS: 
ALIMENTACIÓ NO
SALUDABLE 
20 d’abril, Madrid 

Jornada de formació impartida 
per la doctora Montserrat Rivero 
als polítics assistents.

JORNADA “MEDICALITZACIÓ DELS ALIMENTS, ALIMENTS FUNCIONALS I COMPLEMENTS”  
29 de gener, Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona

Jornada organitzada per RAFC, que forma part del cicle interacadèmic “Els aliments”, per conèixer les ten-
dències alimentàries actuals i reflexionar sobre la generació d’idees falses respecte dels aliments. Va comptar 
amb la presència de la doctora Rosaura Farré (membre de l’ACCA).
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ENTREGA PREMI ACCA 2018
20 d’abril, IEC Barcelona

L’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA) 
atorga un premi a l’investigador Oriol Comas-Basté, pel treball 
“Valoració de les declaracions de salut en l’etiquetatge dels 
productes comercialitzats a Catalunya”.

CONFERÈNCIA “PAPEL DEL ALIMENTO INFANTIL 
EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA INMUNE”. 
SESSIÓ REIAL ACADÈMIA NACIONAL DE FARMÀCIA
6 de juny, Madrid

En el marc del “II Curso Avanzado de Inmunonutrición” organit-
zat per la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, la doctora 
Montserrat Rivero va impartir aquesta conferència.

ENTREVISTA AL PROGRAMA 
“DEUWATTS” DE BETEVÉ 
12 de juny, Barcelona

Entrevista a la doctora Montserrat Rivero sobre 
tendències actuals i novetats en alimentació. 

CONGRÉS TECH4GOOD, FOODTECH & 
BIOTECH EDITION 
13 de juny, Barcelona

Congrés impulsat i organitzat per Eurecat per oferir 
una visió de les idees i tendències de les aplicacions 
de la tecnologia que aporten un bé a la societat. 
Assistència de la presidenta de l’ACCA.

XVII CONGRÉS SEÑ / X JORNADES ACCA 
26-29 de juny, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, Barcelona

Celebració conjunta del XVII Congrés de la Societat Espanyola de Nutrició (SEÑ) i les X Jornades ACCA sota 
el lema “Alimentació 5S”. Amb la participació de més de 300 especialistes i la presidenta i vicepresidenta del 
comitè organitzador, la doctora M. Carmen Vidal (vicepresidenta de l’ACCA) i la doctora Montserrat Rivero 
(presidenta de l’ACCA i la RAFC), respectivament.
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ASSEMBLEA DE SOCIS ACCA 
29 de juny

Trobada de socis en el marc del congrés SEÑ en 
què es dona la benvinguda als nous socis, es co-
menten les activitats realitzades i es recullen no-
ves propostes.

SOPAR EINSTEIN 
29 de juny, Fonda Espanya, Barcelona

Els organitzadors del XVII Congrés de la Societat 
Espanyola de nutrició, Alimentació 5S, en col·la-
boració amb l’Associació Catalana de Ciències de 
l’Alimentació, van organitzar aquest sopar com-
memoratiu, en què es va degustar una adaptació 
del menú de 1923. En l’organització hi havia Pere 
Castells, membre de l’ ACCA.

CONFERÈNCIES EN EL MARC DEL III
CONGRÉS DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA 
12 i 13 de juliol, Barcelona   

“Noves fronteres del dret alimentari: el malbarata-
ment alimentari i la governança de les empreses 
alimentàries i les fake news”. Assistència de la 
presidenta de l’ACCA.

REUNIÓ ANUAL DE SESAL: “DE LA 
SEGURIDAD A LA INTEGRIDAD ALIMENTARIA” 
4 i 5 d’octubre, Salamanca

Temes de seguretat alimentària, defensa alimentària 
i la prevenció contra el frau que s’agrupen sota el 
concepte d’integritat alimentària (Food Integrity). 
Amb la doctora M. Carmen Vidal (vicepresidenta de 
l’ACCA) a la junta directiva i el comitè científic de 
SESAL; assistència de membres de l’ACCA.

II JORNADA PER A L’APROFITAMENT DELS ALIMENTS I LA REDUCCIÓ DE LES PÈRDUES I 
EL MALBARATAMENT ALIMENTARI 
16 d’octubre, Palau de la Generalitat, Barcelona

Jornada al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: “Cap a un sistema alimentari sostenible”. 
Participació de la doctora Montserrat Rivero, presidenta de l’ACCA a l’acte d’inauguració.

III JORNADA ALIMENTACIÓ, NUTRICIÓ, GASTRONOMIA I 
SALUT MENTAL 
19 d’octubre, Campus Alimentació de Torribera (UB)

El tema d’aquesta tercera jornada ha estat “Ansietat i depressió, emo-
cions lligades a l’alimentació”. Amb la doctora M. Carmen Vidal, de la 
UB i vicepresidenta de l’ACCA.
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16 de març, Terrassa Xerrada “La cuina com a eina per 
explicar ciència”.

22 de març Xerrada a alumnes de primària de l’escola 
El Sagrer: “Fent ciència amb productes de la cuina”.

1 d’abril Abacus, Barcelona. Presentació del llibre 
La química en la cocina. Una inmersión rápida, Tibidabo 
Ediciones, Barcelona.  

5 d’abril Llinars del Vallès, biblioteca. Conferència 
“La ciència de la cuina: física i química culinàries”.  

13 d’abril Xerrada a alumnes de primària de l’escola 
Torrent de can Carabassa: “Fent ciència amb productes de la 
cuina”.  

17 d’abril Badalona, IES Isaac Albèniz. Xerrada a alumnes: 
“La química de la cuina”.  

24 d’abril, Castellar del Vallès, Ateneu Municipal “Miquel 
Font”. Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran. 
Conferència “Mengem química? Les etiquetes dels ali-
ments preparats”. 

10 de juny, Barcelona, Festa de la Ciència (parc de la 
Ciutadella). Microxerrada “Mengem química?”. 

7 de novembre Pallejà, Institut de Secundària. Dia de la 
Ciència a les escoles. Conferència “La ciència de la cuina, 
la química complicada”.  

12 de novembre Barcelona, Aula d’Extensió Universitària 
per a la Gent Gran de Ciutat Vella. Conferència “Mengem 
química?”. 

14 de novembre Barcelona, Escola Vedruna de Gràcia. 
Xerrada-taller sobre les etiquetes dels aliments preparats. 

14 de novembre Barcelona, Amics de la Unesco de 
Barcelona. Conferència “Què ens diuen les etiquetes dels 
aliments?”. 

29 de novembre Parc Científic de Barcelona-AMGEM. Taller 
d’Experiments de Química de la cuina per a Secundària. 

PARTICIPACIÓ DE L’ACCA EN L’ELABORACIÓ DE LA GUIA D’ALIMENTACIÓ SALUDABLE 

“Petits canvis per menjar millor”, publicat pel Departament de Salut, octubre de 2018.

CONGRÉS NUTRIMAD “UNA VISIÓN GLOBAL DE LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
COMUNITARIA” 
24-27 d’octubre, Madrid

130 ponents nacionals i internacionals, procedents de 18 països i corresponents a 82 institucions de l’àmbit uni-
versitari, sanitari i científic, es congreguen per debatre sobre els últims avenços científics entorn del tema de la 
nutrició. La doctora Montserrat Rivero presenta una comunicació oral en aquest acte d’abast internacional.

XXIII JORNADA DELS ECONOMISTES 
“LA INNOVACIÓ EN EL SECTOR AGROALIMENTARI 
CATALÀ”
9 de novembre, Barcelona

Assistència de la doctora Montserrat Rivero, presidenta de l’ACCA
i altres membres de l’associació.

ACTIVITATS CUINA, CIÈNCIA I NUTRICIÓ. Claudi Mans 
Març - novembre
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JORNADA “PODEM PRESCINDIR DE LA LLET? SALUT, DIETA I VALORS ENTORN D’UN 
ALIMENT ÚNIC” 
15 de novembre, Col·legi d’Economistes de Catalunya

Ponència a càrrec de la doctora Gemma Colomé, membre de l’ACCA. Assistència de la presidenta de l’ACCA 
i d’altres membres de l’associació.

VI JORNADES CODINUCAT, COL·LEGI DE DIETISTES NUTRICIONISTES DE CATALUNYA 
10 de novembre, COACB de Barcelona
Sota el lema “Nodrint per obtenir els millors fruits”, amb el suport de l’ACCA. 
Assistència de la doctora M. Carme Vidal, vicepresidenta de l’ACCA, assistència del doctor Abel Mariné, 
expresident de l’ACCA.

JORNADA PRESENTACIÓ DE L’ACCA A GIRONA 
28 de novembre, EPS de la UdG Girona

Acte obert a la societat científica i acadèmica; punt de trobada i explicació de les activitats de l’ACCA. Amb 
Joan Tibau, director de l’IRTA Monells i membre de l’ACCA, com a copresentador de l’acte; conferència 
“Mites i controvèrsies en l’alimentació actual” a càrrec de la doctora M. Carmen Vidal-Carou, vicepresidenta 
de l’ACCA, i presentació de l’associació a càrrec de Montse Rivero, presidenta de l’ACCA.

XI JORNADA DEL PLA INTEGRAL PER 
A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT MIT-
JANÇANT L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ALI-
MENTACIÓ SALUDABLE PAAS 
26 de novembre, Barcelona

Assistència de la doctora Montserrat Rivero (ac-
tual presidenta de l’ACCA) i el doctor Abel Ma-
riné expresident de l’ACCA.

X WORKSHOP D’AVALUACIÓ DEL RISC A 
LA CADENA ALIMENTÀRIA 
5 de desembre, IEC, Barcelona

Organitzat per l’Agència Catalana de Seguretat 
Alimentària sota el nom “La innovació en el sec-
tor agroalimentari català”, Jornada 2018. Ponèn-
cia d’Abel Mariné, expresident de l’ACCA, i 
clausura a càrrec de Montse Rivero com a presi-
denta de l’ACCA.

Socis! 
Si teniu articles que hagueu publicat, participeu en esdeveniments que poden ser in-
teressants, voleu fer alguna ressenya d’un acte, feu una presentació i la voleu donar a 
conèixer, teniu un treball interessant..., compartiu la informació! En podem fer una en-
trada al web de l’ACCA; només cal que us poseu en contacte amb nosaltres a través del 

formulari del web, a l’apartat “Contactes” o enviant un mail a acca@iec.cat
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