CANDIDATURA A JUNTA DIRECTIVA DE L’ACCA
Montserrat Rivero Urgell

Rosaura Farré Rovira

Doctora en Farmàcia, especialista en Farmàcia Industrial i
Galènica. Màster en Ciències de l'Alimentació per la UB. CES en
Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Nancy, França.
Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) IESE. Professora
d'ensenyament i d’investigació a la Facultat de Farmàcia (UB) 12
anys. Director Tècnic, Directora (R+D),Directora General
Científica en Indústries farmacèutiques i de l’Alimentació. Els
darrers 30 anys a Laboratoris Ordesa. Fundadora de GENA. Ha
participat en 61 projectes d'investigació nacionals i
internacionals. 10 patents científiques com a inventora. 198
Publicacions científiques i professionals. Autora de capítols, en
37 llibres. Formà part dels Comitès d'Experts en: Ministeri de
Sanitat de la Gestora Alimentària (CIOA) i Presidència de Govern
en els Plans Nacionals de R+D (2000-3). Participà en el Panell de
l’Àrea d'Agroalimentàries i Pesca (2008-2011). I en les juntes
directives AEFI, SENC, SEÑ. Vocal Nacional d'Alimentació COFB i
CGCOF. Actualment és Acadèmica de número de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, Presidenta de la CM de la
Càtedra Ordesa Nutrició Infantil, Consellera Científica de
l'Hospital de Nens de Barcelona i Membre del Patronat de la
Fundación Española de la Nutrición (FEN).

Catedràtica jubilada de Nutrició i Bromatologia de la
Universitat de València. És acadèmica numerària de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i membre de la seva
junta de govern.
Va ser presidenta del comitè científic d’AESAN, presidenta
de la Sociedad Española de Nutrición i actualment és
membre del Comitè Científic D’ACSA. És sòcia d’ACCA des
la seva fundació.

Pere Castells Esqué

Bellcaire, 1956. Llicenciat en Ciències Químiques en l'especialitat
d'Orgànica per la UB.
Professor a l'Institut Molí de la Vila de Capellades on exercí entre
altres el càrrec de director.
Coordinador i autor de llibres de text de Química de l'Editorial Mc
Graw Gill per a alumnes de batxillerat. El 2003 començà a
col·laborar amb l'equip d'investigació del Bullitaller, estructurant
el que va ser el departament científic del Bulli. El 2004 es fa
responsable del Departament de recerca científic - gastronòmica
de la Fundació Alícia fins al 2012. Col·labora amb la revista
Investigación y ciencia
Col·laborador del curs «Science and cooking» a Harvard des del
2010. Ha coordinat la Unitat UB - Bullipèdia de la UB. El 2016
publicà «La cuina del futur» com un projecte del Campus de la
Alimentació de la UB. Actualment col·labora amb Gastrocultura
Mediterrània per desenvolupar projectes de divulgació
gastronòmica i de caire social.

Maria Rodríguez-Palmero

Lluís Arola Ferrer

Montse Bosch Gallego

Doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, em vaig
formar posteriorment en nutrició infantil en el Hospital Pediàtric
de la Universitat Ludwig Maximilians de Munic. Des de fa més de
15 anys he desenvolupat la meva carrera professional a
Laboratorios Ordesa, empresa especialitzada en productes
d'alimentació per la millora de la Salut de la població infantil, la
dona i la tercera edat. Actualment ocupo el càrrec de Directora
de Recerca del centre en el Parc Científic de la UB, des d’on es
porten a terme projectes de recerca en l’àmbit de la
biotecnologia i biomedicina, i projectes col·laboratius amb altres
empreses i grups de recerca públics. He realitzat cursos de
desenvolupament per a directius (PDD) de la Universitat de
Navarra. Soc autora de nombroses publicacions científiques i
membre de la Sociedad Española de Nutrición i membre del
comitè coordinador de l’Early Nutrition Academy Europea.

(Tarragona, 1952). Doctor en Ciències Biològiques per la UB,
1978. Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la URV.
Abans va ser professor titular a la mateixa Universitat, a la UB i
a la UIB. Especialista en bioquímica de la nutrició, en els darrers
anys la seva recerca s’ha centrat en l’estudi de les
proantocianidines i la seva interacció amb l’expressió gènica i el
metabolisme cel·lular, i en els sistemes d’avaluació d’eficàcia
dels aliments funcionals, fent èmfasi en la cerca de
biomarcadors. Director del grup d’investigació en
Nutrigenòmica, és autor o coautor de més de 250 articles
publicats en revistes científiques indexades i ha dirigit 15 tesis
doctorals. Va ser degà de la Facultat de Química, director de
l’Escola d’Enologia, vicerector i rector de la URV, director del
Centre Tecnològic en Nutrició i Salut, President del Consell
Català de Recerca i Innovació. Actualment és director de l’àrea
de Biotecnologia d’Eurecat-Centre Tecnològic de Catalunya.

Llicenciada en Biologia per la UAB. Doctora en Ciències
Biològiques UAB. Investigadora postdoctoral al Departament
de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF i al Centre
Cabrils de l’IRTA. Va ser Research Officer de Microbiologia a
l’empresa AB-BIOTICS SA. Ara està al Dept de projectes
d’Environmental&Bio Technologies com a investigadora
principal del grup de Microbiologia Aplicada i Biotecnologies a
Acondicionamiento Tarrasense – Leitat.
Ha treballat en les línies de recerca de mecanismes de captació
de ferro de patògens bacterians, mecanismes de virulència
bacterians, disseny de vacunes contra patògens bacterians,
evolució de genomes, desenvolupament d’ingredients i
productes funcionals. Valorització de residus i subproductes,
aïllament de microorganismes amb aplicacions industrials,
microbiologia aplicada i identificació de principis actius de fonts
naturals. Lidera el grup transversal sobre Alimentació a Leitat
que té com a principal missió fomentar la transferència
tecnològica i impulsar projectes de recerca involucrant
empreses catalanes del sector agroalimentari, principalment
en les línies de seguretat alimentària, alimentació funcional.

Victòria Castell Garralda

Farmacéutica, Diplomada en Salut Publica.
Professora del Màster de Seguretat Alimentària UB-UAB
Des de 1989 exerceix la seva activitat professional al
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya on ha
desenvolupat diverses responsabilitats, com a cap de Secció de
riscos d’aliments. Responsable del Comitè Científic Assessor de
Seguretat Alimentària ACSA, essent actualment cap de l’Àrea de
Planificació i Auditoria de la mateixa Agència. Com a responsable
d’avaluació dels riscos/beneficis associats als aliments i
productes alimentaris participa en el desenvolupament de
l’Estudi de Contaminants en Dieta total a Catalunya, que es va
inicial l’any 2000 i del que s’està treballant en la cinquena edició.
Contaminants químics. Estudi de dieta total a Catalunya, 2012
Contaminants químics. Estudi de dieta total a Catalunya, 2008
Contaminants químics. Estudi de dieta total a Catalunya, 20052007
Contaminants químics. Estudi de dieta total a Catalunya, 20002002

Ricard Chifré Petit

Barcelona, 1951. Llicenciat en Farmàcia per la UB, 1977.
Màster en Biotecnologia Alimentària per la UPC, 1991
Director tècnic en el Laboratori Callol (1977-1980)
Laboratori Ordesa: Cap de control de qualitat, Tècnic de
Desenvolupament, Cap d’Àrea de Producte i Procés.
Regulatory Affaires. Responsable de Fàrmac vigilància.
Director d’Investigació i Desenvolupament (1981–2016)
Actualment: Jubilació Activa. Assessor Tecnològic
Membre del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Vocalia
Alimentació.
Membre Associació Farmacèutics Industria – AEFI
Membre Societat Espanyola de Nutrició - SEN
Membre del Institut of Food Technology (Chicago) (USA)

Estanislau Fons Solé

Clariana de Cardener, 1966. Enginyer agrònom i professor
de Tecnologia d'Aliments a l'ETSEA de la UdL. Ha
desenvolupat la seva docència en Enginyeria de les
Indústries Alimentàries des de 1992 en diversos graus,
màsters, llicenciatures i enginyeries, i la seva recerca en
l'àmbit de la Postcollita de Fruita, especialment en
instal·lacions frigorífiques per a la conservació de fruita de
llavor i pinyol.
Entre 2004 i 2009 va dirigir l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de
Catalunya. Actualment coordina el Màster en Enginyeria
Agronòmica de la UdL. Ha fet alguna incursió en la literatura
i en articles de divulgació científica.

Claudi Mans i Teixidó

(Badalona, 1948). Catedràtic emèrit del Departament
d'Enginyeria Química de la UB.
Antic degà de la Facultat de Química. President de la Divisió de
Ciències, Director Acadèmic del centre de formació continuada
Les Heures (actualmente IL3-UB). Exdelegat del rector per a la
coordinació del Campus de l'Alimentació de Torribera-UB.
Publicats llibres de text i de divulgació, entre ells «La truita
cremada" (2005), «Els secrets de les etiquetes» (2007), «La vaca
esférica» (2008), «Sferificaciones y macarrones» (2010) i «La
Química de cada dia» (2016). Més de 150 articles científics i de
divulgació, i més de 350 conferències i comunicacions a
congressos. Assessor i col·laborador de CosmoCaixa i de la unitat
UB-Bullipèdia.
Diversos premis, el més recent el Premio Nacional de Química
ANQUE 2011.
Director científic del Comité Español de la Detergencia (CED).
Vocal de la junta del Col·legi de Químics de Catalunya.
Dos blogs de ciència (català i castellà) i un blog sobre l'Alícia de
Lewis Carroll i temes afins.

Benjamín Martín Martínez

Cap de la Unitat de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició
Infantil de l’Hospital de Terrassa.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UB (1977). Especialista en
Pediatria i puericultura per la UAB (1982). Doctor en Medicina i
Cirurgia per la UB (2007).
Ha publicat 12 capítols en llibres de Pediatria, Gastroenterologia
Pediàtrica i Cirurgia Pediàtrica, d’àmbit Nacional i Internacional.
78 Articles en Revistes Nacionals de Pediatria i Gastroenterologia,
Hepatologia i Nutrició Pediàtrica. 60 Abstracts de comunicacions
a Congressos i Simpòsiums Nacionals. 12 Abstracts de
comunicacions a Congressos i Simpòsiums Internacionals.
Membre numerari de l’ACMCB. Membre numerari de l’AEP.
Membre numerari de la Societat Catalana de Pediatria (SCP)
Membre numerari de la (SEGHNP). Membre numerari de la
(ESPGHAN). Membre numerari de (SEINAP) i actual President
executiu (2013-2017). Membre numerari de la (SLAGHNP).

Andreu Prados Bo

Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, graduat en
Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat Ramon Llull i
màster universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments
per la Universitat de les Illes Balears. Des de 2010 es dedica a la
comunicació científic-mèdica i corporativa del sector de la salut.
Actualment és redactor mèdic del projecte internacional Gut
Microbiota for Health i assessora a laboratoris farmacèutics en
comunicació científica. Compagina la seva activitat professional
en l’àmbit de la comunicació en salut amb la docència del
Postgrau Expert en Tractament Dietètic del Sobrepès i l’Obesitat
de la UB, el Màster Internacional en Nutrició Esportiva i Clínica de
la Universitat Isabel I i cursos i seminaris in-company de nutrició i
habilitats de comunicació

Juan José Rodríguez Jerez

Llicenciat en Veterinària per la Universitat de Saragossa (1987),
Doctor en Veterinària per la UAB (1992), postgrau en higiene i
microbiologia dels aliments per l’Institut Pasteur (Lille - França)
(1992). Postgrau en nutrició humana per la Universitat de
Navarra (1995).
Des de 1994, és Professor Titular de Nutrició i Bromatologia a la
UAB.
Expert en seguretat alimentària, amb més de 300 publicacions.
Expert en comunicació del risc i amb experiència en la
transferència del coneixement entre la universitat i l’empresa.

Gemma Salvador Castell

(Barcelona, 1963) Diplomada Superior en Dietètica i Nutrició per
la Universitat de Nancy. Diplomada en Nutrició Humana i
Dietètica per la UB. Educadora en diabetis.
Treballa a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Departament
de Salut (1987-2017) com a Dietista-Nutricionista coordinadora
de l’Estratègia PAAS en l’àmbit de l’alimentació infantil.
Membre de l’equip educatiu de l’Associació de Diabètics de
Catalunya (1987–2017). Responsable de la planificació i educació
alimentària de les estades d’estiu per a nens i joves amb diabetis.
Professora associada de la UB. Facultat d’Infermeria (2014-2107).
Tutora de pràctiques externes del Grau en Nutrició Humana i
Dietètica de la UB. Ha participat en diversos estudis d’avaluació
nutricional (ENCAT, ENKID, ENCA, ENAN) tant a nivell autonòmic
como nacional. Autora i col·laboradora en nombroses
publicacions relacionades amb l’educació alimentària. Ha
participat en diverses comissions de treball a nivell nacional i
autonòmic. Experiència com a docent, en la coordinació de
jornades de divulgació i com a divulgadora en mitjans de
comunicació. Forma part de la junta directiva de la (SENC).
Membre de la junta directiva de la ONG Nutrición Sin Fronteras,
NSF, des de la seva fundació (2005 a 2017).

Joan Tibau Font

Doctor Enginyer Agrònom per la UPC. DEA_MSC Zootechnie –
Génétique Animale. Institut National Agronomique ParísGrignon. Professor associat EPS UdG (1983-2011). Professor
visitant a Universitat de Guelph (Ontario) i col·laborador de la
Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. Investigador sènior del
Programa de Genètica i Millora animal de l'IRTA. Excoordinador
del grup Consolidat de recerca de la Generalitat de Catalunya
(509)
Director de l’IRTA –Centre de Control Porcí de Monells des de la
seva creació (1983), director del Campus Agroalimentari de
Girona conjuntament amb la UdG i director (2010) del centre de
l’IRTA de Monells. Participant en 21 projectes de recerca,
«EU_Platforms», «COST Actions», «Specific Support Actions»,
«Life Program» dins del 6è, 7è i H2020 en programes marc de la
UE, SANCO SEFABAR, FABRE_TP, SABRE, ALCASDE) i nacionals
(MINECO i INIA). Responsable científic, gestor de projectes,
contractes de recerca amb empreses de nutrició, genètica, salut
animal i qualitat de productes alimentaris. Experiència en
sistemes sostenibles de producció animal, nutrició, fisiologia,
genètica i genòmica animal. Ha publicat més de 30 articles.

M. Carme Vidal Carou

Catherine Vidal Ortega

Llicenciada en Farmàcia amb Premi extraordinari (1982). Doctora
amb Premi extraordinari (1987). Professora Titular (1989-2003).
Catedràtica de Nutrició i Bromatologia (2003) UB. Cap d’estudis
de Ciència i Tecnologia dels aliments (2008-2015). Direcció
Màster Oficial Interuniversitari de Seguretat Alimentària
(UB/UAB/UPF), del Màster de Nutrició i Alimentació (IL·3-UB) i
del Postgrau de Interaccions entre aliments i medicaments (IL·3UB).
Directora del grup de recerca «Components bioactius dels
aliments» (2014SGR1438). Més de 200 publicacions (> 90%
primer quartil; Index h: 36), i més de 40 cap. Llibres. IP de 4
projectes CIRIT, 5 CICYT i 2 europeus i més de 15 contractes amb
empreses. Directora 10 Tesis Doctorals.
Membre junta directiva de Sociedad Española de Seguridad
Alimentaria, Sociedad Española de Nutrición. Presidenta Comitè
Científic de l’ACSA. Membre grup d’experts d’al·lèrgies i
intoleràncies alimentàries, ACSA i del grup d’experts sobre
productes làctics del Dept. d’Agricultura, Ramaderia, i
Alimentació (Gen. Catalunya). Membre Consell Assessor de Salut
Pública de l’Agència de Salut Pública (Gen. Catalunya (2016).
Membre Comitè Científic de Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición – Ministerio de Sanidad (2009-2013).

Doctora en Farmàcia (UB), Diplomada en Fitoteràpia i Plantes
Medicinals per la Universitat de Montpellier, Diplomada en
Sanitat per l'Escola Nacional de Sanitat de Barcelona i Diplomada
en llengua espanyola, per la Universitat de Perpinyà. Va treballar
durant 5 anys al Servei de Protecció a la Qualitat del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Funcionària en excedència del
Cos de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. Durant 24
anys va treballar en diferents companyies (Laboratoris Ordesa,
Grup Nutrexpa, Nupa, tornant a Ordesa) en R + D, Direcció de
Fàbrica, Qualitat i Seguretat Alimentària. Des de juny de 2014, és
Directora General de Premiumlab, empresa dedicada a donar
serveis analítics i de consultoria i auditoria de Qualitat i de
Seguretat Alimentària. Docent des de 1991 en diferents
programes formatius i màsters. Actualment, és Professora
Associada del Dept. de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i
Gastronomia de la Facultat de Farmàcia de la UB. Membre de la
Junta de (SESAL).

