Programa presentat per la candidatura presidida per la doctora
Montserrat Rivero Urgell

Càrrecs i noms:
Presidenta:

MONTSERRAT RIVERO URGELL

Vicepresidenta:

ROSAURA FARRÉ ROVIRA

Secretària:

MARIA RODRÍGUEZ-PALMERO SEUMA

Tresorer:

PERE CASTELLS ESQUÉ

Vocals:
LLUÍS AROLA FERRER
MONTSERRAT BOSCH GALLEGO
VICTÒRIA CASTELL GARRALDA
RICARD CHIFRÉ PETIT
ESTANISLAU FONS SOLÉ
CLAUDI MANS TEIXIDÓ
BENJAMÍN MARTÍN MARTÍNEZ
ANDREU PRADOS BO
JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ PÉREZ
GEMMA SALVADOR CASTELL
JOAN TIBAU FONT
M. CARME VIDAL CAROU
CATHERINE VIDAL ORTEGA

S’adjunta un breu currículum de cadascun dels candidats.
Línies del programa
Aquesta candidatura òbviament assumeix la tasca portada a terme per les
Juntes anteriors. A partir d’aquest principi els objectius, cas de ser elegida, són ampliar
i aprofundir en els àmbits següents, amb la col·laboració i participació de tots els
associats:
1. Partint de la base que l’ACCA és una associació científica multidisciplinar i
interprofessional, i aquesta és una de les seves riqueses, promoure tot tipus
d’activitats que contribueixin a la difusió i intercanvi de coneixements sobre
nutrició, aliments i ciències de l’alimentació entre els seus membres i projectar
aquestes activitats al sector alimentari, administracions competents, i a la
societat en general. Es tracta de lligar al màxim l’ACCA, que vol dir els seus
membres, i el nostre entorn.
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2. Mantenir un nivell intens de comunicació entre els associats mitjançant correu
postal, electrònic i la pàgina web. Promoure iniciatives a càrrec dels associats
per a qualsevol tema d’estudi o debat que es consideri adient i vehicular
opinions i coneixements entre els associats i cap a la societat en general.
3. Incrementar la visibilitat de l’ACCA com a Associació independent que pot ser,
entre altres coses, un referent davant de la societat catalana respecte de les
moltes informacions que sorgeixen entorn de qüestions de nutrició i seguretat
dels aliments. Potenciar l’ACCA perquè sigui considerada com un interlocutor
vàlid i expert en temes d’alimentació per part dels mitjans de comunicació. En
el cas concret de notícies d’impacte, procurar generar respostes informatives
ràpides i consistents que contribueixin a formar opinió raonada en la societat
catalana sobre temes alimentaris. El web de l’ACCA, amb continguts
institucionals i d’actualitat, és una eina disponible que convé promoure al
màxim. Estendre les activitats de l’ACCA per tot Catalunya, tractant de trobar
socis actius en les diferents contrades

4. Organitzar, sols o amb col·laboració amb altres organismes i associacions,
congressos, conferències, debats, taules rodones, jornades, grups de treball...
sobre temes d’actualitat d’interès científic, tecnològic o social relacionats amb
els aliments i l’alimentació, procurant donar criteris i opinions i suggerir
propostes d’actuació, si s’escau, a sotmetre a les instàncies que són
competents. L’ACCA constitueix, entre altres coses, un excel·lent banc d’experts
en molts camps de coneixement relacionats amb l’alimentació i disposa de
molts associats amb expertesa i capacitat de comunicació i implicació en
diferents àmbits (científics, consumidors, personal sanitari, acadèmics, mitjans
de comunicació...).
5. Aprofitar al màxim el fet de ser una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC), i la projecció i els serveis que això ens proporciona. També col·laborar
amb l’IEC, les seves seccions i societats filials, i amb el TERMCAT (Centre de
Terminologia).
6. Promoure les activitats del Comitè de Publicacions per a difondre informes o
publicacions que aportin, divulguin o sistematitzin coneixements sobre
aliments i alimentació. En aquest àmbit l’IEC proporciona un marc adient i
possibilitats d’assessorament i ajuts. La revista TECA (Tecnologia i Ciència dels
aliments) és una bona eina per fer difusió de bon nivell de temes de nutrició i
ciència i tecnologia dels aliments entre els professionals, experts i persones
interessades per aquests temes.
7. Incrementar el número de socis, molt especialment entre els graduats joves,
per incorporar noves generacions a les tasques de la nostra associació. Amb
aquesta finalitat es faran campanyes de difusió del que és ACCA en les facultats
i escoles de les Universitats catalanes on es cursin estudis vinculats al món dels
aliments i l’alimentació. En el marc d’aquestes activitats de difusió es promourà
la participació en el Premi de l’ACCA per a estudiants universitaris al millor
treball sobre aliments.
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8. Incrementar les relacions, entre l’ACCA i el Centre Català de la Nutrició de
l‘Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC), integrat per grups de recerca de les
Universitats i Hospitals de Catalunya, País Valencià i Illes Balears, que té per
objectius fonamentals contribuir a l’avenç de la recerca bàsica i aplicada en nutrició
i millorar la qualitat de la informació i de la formació nutricional de la societat.
Incrementar les relacions amb la indústria alimentària amb seu a Catalunya i
estendre-la, en el que fa referència als aliments i l’alimentació, al mon agrari i
ramader.
9. Informació als consumidors, contribuint a explicar a la societat el que
representa la producció d’aliments i el paper que hi juguen els diferents actors
(producció primària, indústria). Apropar-se o intensificar les relacions de l’ACCA
amb les Associacions de consumidors.
10. Col·laborar amb tots els organismes i entitats que a Catalunya porten a terme
tasques relacionades amb la producció, qualitat i seguretat alimentària,
alimentació i nutrició, el consum dels aliments, incloent la cuina i la
gastronomia.
11. Establir relacions amb altres Associacions similars per a qüestions que siguin
d’interès comú.
En definitiva l’ACCA ha de ser ambiciosa en els seus objectius i ponderada i
realista, però decidida, en la seva presentació de cara enfora. Som una associació
de persones que participant a títol personal i independent, de manera sinèrgica,
podem oferir el know how que es deriva de tot el conjunt de membres i difondre
coneixements i propiciar marcs de debat, que poden ser útils a totes les instàncies
públiques i privades de Catalunya interessades per les qüestions relacionades amb
els aliments i l’alimentació. Evidentment això no dependrà només de la Junta
Directiva sinó dels criteris i la participació de tots els membres de l’ACCA.

Barcelona, 8 de febrer de 2017
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