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1. Presentació
Amb el nom d'ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (ACCC)
es constitueix el 1990 una entitat que agrupa periodistes especialitzats en comunicació
social de la ciència, tecnologia, medicina i medi ambient, així com altres professionals,
en especial científics, editors i divulgadors, i entitats i institucions del camp de la
comunicació científica, tecnològica i ambiental.
L'Associació s'adreça especialment a aquells professionals de l'àmbit cultural i
lingüístic català, així com a les entitats, institucions i empreses que tinguin la seu a
Catalunya.
Actualment, l’Associació Catalana de Comunicació Científica té més d’un centenar de
socis, repartits a parts iguals entre professionals de la comunicació i professionals de
la ciència.
Els presidents de l’ACCC han estat Vladimir de Semir, Luís Ángel Fernández Hermana
i Joaquim Elcacho.
L’ACCC manté relacions especials amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC),
atès que una part significativa dels seus membres són socis d’ambdues entitats. La
seu de l’ACCC és al Centre Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB).

1.1. Estructura
L’ òrgan sobirà de l’ACCC és l’Assemblea General, que es reuneix un cop l’any i a la
qual poden assistir tots els associats amb veu i vot.
La Junta directiva és l’òrgan que gestiona l’Associació. Els seus membres, que es
renoven cada dos anys, són elegits pel vot directe dels associats. Està organitzada en
vocalies, que atenen els diferents aspectes de la comunicació científica i les activitats
de l’ACCC.
Dins de l’ACCC hi ha el Grup d’Informació Ambiental (GIA) i el Grup de Ciència i Medi
Ambient als Mitjans de Comunicació (CiMa.Com).
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1.2. Objectius
L’Associació Catalana de Comunicació Científica té com a finalitats:
•

Comunicar els temes científics, tecnològics, mèdics i ambientals al públic en
general i promoure una presència adequada d'aquest tipus d'informacions en els
mitjans de comunicació, així com estimular la formació i dedicació dels periodistes
en aquest camp.

•

Vetllar per la independència i objectivitat dels continguts informatius i per la llibertat
d'expressió en el camp de la comunicació científica.

•

Facilitar el diàleg, les relacions i l'accés a les fonts informatives i promoure
activitats de caràcter informatiu.

•

Facilitar les reunions entre els seus socis i les persones i entitats que tinguin
coneixements o materials d'interès per a l'Associació.

•

Promoure la relació entre els professionals de la comunicació i els professionals de
la ciència.

•

Promoure l'ús del català en l'àmbit de la comunicació científica.

Com a objectius complementaris, l’Associació es proposa:
• Facilitar la formació permanent dels associats.
• Incentivar el debat i l’autocrítica entre els comunicadors de la ciència.

El Grup d’Informació Ambiental, incorpora, a més, els següents objectius específics:
•

Promoure la informació especialitzada en l'àmbit del medi ambient.

•

Facilitar l'intercanvi d'opinions i punts de vista entre els membres de l'equip de
treball, el conjunt de periodistes d'aquesta especialitat i els diferents col·lectius
socials, experts, científics i polítics relacionats amb la gestió, l'estudi i la defensa de
l’ambient.

•

Contribuir a la formació professional dels periodistes dedicats a la informació
ambiental i dels estudiants interessats en aquesta especialització.

•

Treballar pel lliure exercici professional.

•

Actuar en defensa de la total transparència i accessibilitat de les fonts informatives
relacionades amb l’ambient.

•

Respectar i fer respectar el codi deontològic aprovat per la professió periodística a
Catalunya i totes aquelles conductes ètiques que facilitin la dignificació del treball
professional en l'àrea especialitzada del medi ambient.
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2. Activitats
2.1. Actes
L’ACCC organitza o participa en l’organització de diferents actes per al públic en
general i trobades específiques per tal d’acostar i relacionar els professionals de
diferents sectors entorn la comunicació científica.
•

Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica

Des de 2003 l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) convoca el
premi a la divulgació de la tasca dels joves investigadors, que des del 2004 es va
passar a denominar Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica. El premi
compta amb la col·laboració i el patrocini del Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar incentius als joves investigadors perquè posin
en pràctica les seves capacitats per comunicar el contingut i el valor de la seva recerca
científica i facilitar la publicació als mitjans de comunicació dels treballs de divulgació
que generin.

.
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•

Jornades d’Informació Ambiental.

Organitzades pel Grup d'Informació Ambiental (GIA) de l'Associació Catalana de
Comunicació Científica (ACCC), les jornades se celebren anualment des de l’any 2000
amb la finalitat de presentar una visió àmplia que reculli tots els punts de visita
respecte un tema d’actualitat o de futura actualitat d’informació ambiental. Les
jornades s’adrecen als professionals de la comunicació del sector i consisteixen en
una taula rodona, de dues hores, amb experts de diferents àmbits, que fan
intervencions d’entre 15 i 20 minuts cadascun, i una fila 0 amb altres representants
implicats i interessats en el tema, que també participen en el debat. Posteriorment hi
ha un dinar amb els periodistes per poder aprofundir en alguns temes específics.

Acte de les VI Jornades d’Informació Ambiental sobre el “Pla de l’Energia a Catalunya”. Foto: P.S.

•

Conferències d’Actualitat Científica.

L’ACCC organitza diverses conferències dirigides als comunicadors, sobre temes
d’actualitat científica. S’acostuma a complementar la conferència que és oberta al
públic, amb un dinar entre el/s conferenciant/s i els mitjans de comunicació. Cada any
es celebra una Conferència d’Inici d’Any i unes quantes Jornades d’actualitat
Científica.
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•

Cursos

L’ACCC organitza cursos propis de comunicació científica i col·labora en la celebració
de cursos, tallers i seminaris organitzats per altres entitats.
•

Estratègia Catalana d’Educació Ambiental (ECEA). Sectorial de comunicació.

Des de 2004, el GIA de l’ACCC coordina la sectorial de comunicació de l’ECEA que
està impulsada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) de la
Generalitat de Catalunya.
•

Setmana de la Ciència.

L’ACCC és des del 2002 membre del comitè organitzador de la Setmana de la Ciència
a Catalunya que coordina la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI).
A més, l’ACCC organitza conjuntament amb altres entitats diversos actes duran la
setmana de la ciència.
•

Altres activitats

L’ACCC participa en diverses activitats organitzades per altres entitats, a els quals és
invitada, com ara participació en jurats de premis, taules rodones, presentacions,
conferències, trobades, consells consultius, visites a centres o congressos.
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3. Publicacions
3.1. Llista de distribució de l’ACCC
L’ACCC té una llista de distribució per correu electrònic en la qual participen
nombrosos associats, i científics i comunicadors de ciència. La inscripció és oberta a
tohom que tingui interès per la comunicació de la ciència. El nombre de persones
subscrites a la llista a finals del 2005 era de 350, principalment de Catalunya,
d’Espanya i d’Amèrica Llatina.
La funció principal de la llista és tenir un mitjà de comunicació i de debat professional
ràpid i eficaç, tan per emetre opinions i comunicats de premsa com per anunciar-hi
activitats de les institucions.
Algunes publicacions i programes habitualment envien per avançat el resum dels seus
productes de comunicació científica, com: El Medi Ambient, de TV3; Programa
REDES, de TVE; Ciència de Catalunya Cultura; InfoÈtica, de la Fundació Epson;
UAB@Divulga de la UAB; i ¡Eureka! d’Omnis Cellula de la Universitat de Barcelona.
Les principals fonts de notes de premsa són un reflex de la recerca científica de
Catalunya. Destaquen per la seva activitat informativa la:Universitat Politècnica de
Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, el
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), el Parc Científic de Barcelona,
Observatori Científic de la Ciutat Mediterrània de l’ICUB; Hospital Clínic; Fundació
l’Hospital de Sant Paui la Fundació Catalana per al Recerca i la Innovació (FCRI).
Tota la informació per subscriu-vos a la llista podeu trobar-la a l'adreça:
http://groups.yahoo.com/group/acccnet
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3.2. Butlletins Papers de Comunicació Científica i ACCCNotícies
La publicació principal i vertebradora de l’ACCC és el butlletí Papers de comunicació
Científica de l’ACCC. El primer número es va publicar el juliol - agost del 1996. El
butlletí actualment es publica trimestralment i conté les següents seccions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Editorial
Papers Interns, amb cròniques d’actes socials relacionats amb la comunciació de
la ciència
Les eines del comunicador. Articles de comunicació científica.
Entrevista amb un comunicador
“Cuina de la comunicació”, anàlisi de casos
Racó de la llengua
Secció de joves, col·laboracions i reportatges
Entitats col·laboradores.
Who is who, tant a l'ACCC com a les institucions i entitats pròximes
Contra. Col·laboracions externes: Com ens veuen des de fora del món de la
comunicació científica

L’edició electrònica està disponible en format pdf al web de l’ACCC.
Per tal de mantenir els socis informats del dia de les actuacions de l’ACCC, des del
2005 s’ha creat el butlletí electrònic ACCCNotícies que permet informar amb
immediatesa dels temes més urgents i importants de l’ACCC.
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3.3. Directoris
•

Directori de Comunicació Ambiental. Periodistes i mitjans a Catalunya

Aquest directori és una iniciativa del Grup
d'Informació Ambiental (GIA) de l'Associació
Catalana de Comunicació Científica (ACCC), que es
va produir gràcies al suport del Departament de Medi
Ambient i Habitatge. La digitalització en format base
de dades i la revisió han estat possibles gràcies al
suport de la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa
de Catalunya.
Aquesta nova eina ha permès un nivell molt més alt
d’interacció entre els professionals, generant un
dinamisme que permet tenir les dades actualitzades
de tots els que surten al directori. La base de dades
disposa de més de 200 entrades de professionals i
més de 170 entrades d’entitats i mitjans.

•

Directori de comunicació científica i de salut. Professionals i mitjans de
comunicació a Catalunya.

Aquest directori de periodistes especialitzats en ciència i salut en l’àmbit de Catalunya
està promogut i gestionat per l’ACCC, i compta amb el patrocini de l’ Instituto Novartis
de Comunicación en Biomedicina. Actualment hi ha disponible la versió digital i durant
el 2006 se’n farà la versió impresa.

ACCC
Memòria 2005

10

ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
(ACCC)

3.4. Conferències
Des de l’any 2003 l’ACCC pública en un llibret la conferència d’inici d’any . La
publicació compta amb el patrocini de l’ Instituto Novartis de Comunicación en
Biomedicina; es publica en català i en castellà i es distribueix entre els associats. En el
web del’ACCC se’n pot trobar la versió en PDF.

Els tres primers anys s’ha comptat ambla participació de Bernat Soria, de l'Institut de
Bioenginyeria de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (Investigació en cèl·lules mare:
mites i realitats), Michele Girin, del Centre de Documentation de Recherche et
d’Expérimentation sur les Pollutions Accidenteles des Eaux CEDRE (La Marea negre
del Prestige), i Pedro Alonso, del Centre de Salut Internacional de l’Hospital ClínicUniversitat de Barcelona (Els darrers avenços contra la malària).

3.5. Web de la Ciència i el Medi Ambient. (www.acccnet.net)
A partir del 2002 la Junta compta amb una vocalia específica per al web.
Els principals serveis que ofereix el web de l’ACCC són:
•
•

•
•
•

Presentació de l’Associació Catalana de Comunicació Científica
Format digital de les publicacions de l’ACCC:
• Papers de comunicació Científica l’ACCC
• Directori de Comunicació Científica i de Salut. Professionals i mitjans de
comunicació a Catalunya
• Directori de Comunicació Ambiental. Periodistes i mitjans a Catalunya
• Memòries de l’ACCC
• Conferències.
• Altres llibres destacats.
Agenda de les reunions, conferències, trobades i altres activitats relacionades amb
la ciència i la comunicació científica.
Borsa de treball
Accés a la llista de distribució de l’ACCC
ACCC
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•

Enllaços d’interès en comunicació i divulgació científica

3.6. Altres publicacions de l’ACCC:
•

Material de difusió de l’ACCC. Des del 2004 s’ha produït un tríptic de l’ACCC per
tal de fer conèixer l’associació i promoure la captació de socis.
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4. Entitats col·laboradores
Els estatuts de l’ACCC consideren la figura de les Entitats Col·laboradores, que són
institucions i empreses que col·laboren al manteniment de l’Associació, donant-li
suport corporatiu i econòmic, mitjançant aportacions anuals l’import de les quals fixa la
Junta Directiva.
Entitats col·laboradores de l’any 2005:
Institucions
•

Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya

•

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Empreses i Centres de Recerca,
•

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

•

Instituto Novartis de Comunicación en Biomedicina

•

Laboratoris Esteve

•

ACITRE

•

Aigües de Barcelona. Grup AGBAR.

•

Pfizer

•

Feique (Federación Española de Industrias Químicas)

•

Laboratorios Dr. Esteve S.A

•

Gas Natural

•

Ciment Català (Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya)

•

USP Institut Universitari Dexeus.
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4.1. Beneficis i drets de les entitats col·laboradores
D’acord amb els estatuts de l’ACCC, les entitats col·laboradores tenen dret a:
•

Rebre tota la informació ordinària i convocatòries corrents que la Junta Directiva
dirigeix als associats.

•

Assistir a l’Assemblea General Ordinària de l’ACCC, amb veu, però sense vot.

•

Tenir accés preferencial respecte d’altres entitats a l’hora de col·laborar en els
actes que l’ACCC organitza.

•

Constar com a Entitat Col·laboradora en els anuncis de les activitats organitzades
conjuntament, tan impresos com a través de la llista de distribució com del Web de
la Ciència.

•

Constar públicament com a Entitat Col·laboradora de l’ACCC a la pàgina de crèdits
en el Web de la Ciència de l’Associació.

•

Poder fer constar la seva qualitat d’Entitat Col·laboradora de l’ACCC en les seves
comunicacions empresarials.

•

Publicar els avisos de les seves activitats i les notes de premsa a la llista de
distribució de l’ACCC
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5. Activitats 2005

5.1. Actes 2005
5.1.1. Actes propis
•

Dinar de treball per a la possible creació del Grup d’Informació Sanitària (GIS).
Impulsaven: Joaquim Elcacho, Marc de Semir i Maria Reales. Finalment no es va
consolidar. Assistents a la trobada:: Núria Pruneda –(TV3), Paloma Vidal (TVE),
Lluís Reales (BTV), Marta Ricart (La Vanguardia), Àngels Gallardo (El Periódico),
Marta Ciércoles (AVUI), Marta Rodríguez (20 Minutos), Carmen Fernandez (Diario
Medico), Gemma Bruna (Europa Press), Celia Ribera (JANO), Mercè Lopez (7
Días médicos), Lourdes Campuzano (El Punt), Debora Hap (Agencia EFE),
Joaquim Elcacho (AVUI i President ACCC), Maria Reales (USP Dexeus), Marc de
Semir (Hospital Clínic, Universitat de Barcelona). Data 19 de gener.

•

XII Assamblea General Ordinaria de l’ACCC. Assistents 23, s’excusen 16
persones. Data: 28 de gener.

•

I Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica. Total de treballs
presentats: 38. El Jurat està format per: Josep M. Vilalta, subdirector general de
Recerca, DURSI; Joaquim Elcacho, president de l’ACCC; Mercè Piqueras,
vicepresidenta de l’ACCC; Gregori València, vocal de Recerca de l'ACCC; Jaume
Estruch, assessor de la Junta de l'ACCC. Assistents a l’acte de lliurament, 68. Data
de lliurament, 15 de febrer.

•

Conferència d’inici d’any ACCC. Pedro Alonso del Centre de Salut Internacional
de l’Hospital Clínic-Universitat de Barcelona: “En quina fase es troba el
desenvolupament de la vacuna de la malària?” Conferència general i dinar amb
periodistes especialitzats i el conferenciant. Assistents a l’acte 68. Data: 15 de
febrer. L’acte va ser patrocinat per l’Instituto Novartis de Comunicación en
Biomedicina.

•

Jornada d’actualitat Científica. “El càncer de pell vinculat a la llum solar”, a
càrrec Jordi Peyri, del Servei de Dermatologia de l’Hospital de Bellvitge-Universitat
de Barcelona. Conferència general i dinar amb periodistes especialitzats.
Assistents a l’acte 31. Data: 10 de maig. L’acte va ser patrocinat per l’Instituto
Novartis de Comunicación en Biomedicina.

•

VI Jornades d’Informació Ambiental. “Pla de l’Energia a Catalunya”.
Coordinades per Antonio Cerrillo, com a responsable del GIA de l’ACCC. Ponents:
Manuel de Delàs, secretari general de l’Associació de Producció d’Energies
Renovables–APPA; Salvador Guillermo, Director de servei d’Estudis del Foment de
Treball; Miguel Muñiz, Ecologistes en Acció; Ignasi Nieto, subdirector de l’Institut
Català d’Energia del Departament de Treball i Indústria. Fila 0: Miquel Reñé, cap
de comunicació i promoció de l’Agència d'Energia de Barcelona; Alejandro Josa,
de Ciment Català; Jordi Torres, d’ACITRE; José Enrique Vázquez, de l’Agrupació
Catalana d’Enginyeries i Consultories Mediambientals (ACECMA). Va moderar
l’acte Jordi Martí, de Ràdio Barcelona-Cadena SER. Assistents: 83 persones. Data
29 de juny.
ACCC
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•

Estratègia Catalana de Comunicació Ambiental 2005. Propostes per avançar
cap a una ambientalització del discurs publicitari. S’hi va acordar un decàleg, que
està en fase de negociacions amb el Col·legi de Publicistes. Responsable del GIA
de l’ACCC Jose Luis Gallego. 10 de setembre al 31 de desembre.

•

Creació del Grup de treball Ciència i Medi ambient. Mitjans de Comunicació
(CiMa.Com), amb la missió de ser un grup de pressió, mediàtica i social, per
reclamar als mitjans i les administracions la importància dels continguts informatius
sobre ciència. Membres: Maria Josep Picó, Héctor Ruiz, Raul Toran, Soledat
Rubio, Cristina Junyent, Marc de Semir, Cristina Serradell, Mónica Lopez, Rosa
Martínez, Carla Islas, Sílvia Bravo, Pere Estupinyà, Carme Puche i Pau Senra.
Data 17 de novembre

•

Convocatòria i difusió del II Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca
científica. Total de participacions 4. Data de termini de lliurament el 15 de
desembre.

5.1.2. Actes en col·laboració
Cursos i seminaris
•

Seminari “Divulgación de la ciencia: curso de formación para cientificos y
estudiantes de ciencias”. Organitzat per l’Institut de Ciència del Materials de
Barcelona (ICMAB CSIC). Responsable de l’ACCC: Octavi López. Dates 11-13
maig.

•

Seminari “Investigar el Mar en el siglo XXI: Compartiendo el conocimiento
con la sociedad”. Organitzat per l’Institut de Ciències del Mar (ICM–CSIC).
Responsable de l’ACCC: Pau Senra. Dates 18-19 maig.

•

“I Curs de Comunicació de la Ciència”. Organitzat per Omnis Cellula de la
Universitat de Barcelona. Assistents 160 persones. Dates 11–15 juliol.

•

"La cuina a la llar: plaer, tradició i ciència". Organitzat en col·laboració amb la
Regidoria Ciutat del Coneixement del’Ajuntament de Barcelona, la Comissió per a
la Igualtat, del districte de les Corts i el Centre d´Ensenyament Superior de Nutrició
i Dietètica (CESNID). En el marc de la Setmana de la Ciència 2005. Data: 10 de
novembre.

Conferències i presentacions
El 2005, els membres de la junta i altres socis de l’ACCC van participar de forma
activa en un seguit d’actes, jornades i taules rodones en representació de l’associació
que s’indiquen a continuació:
•

Participació a una tertúlia del cicle “Club dels llunàtics” Museu de Ciències
Naturals de la Ciutadella. Responsable ACCC Mercè Piqueras. Data: 12 d’abril.

•

Acte “Productes tòxics i món laboral”. Organitzat pe Científicos por el Medio
Ambiente. CIMA i CCOO. Responsable ACCC Antonio Cerrillo. Data: 11 de maig.
ACCC
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•

Mollet del Vallès acte “La difusió de la recerca científica”. Responsable ACCC
Mercè Piqueras. Data: 6 de juny.

•

Presentació a Barcelona de la edició en paper de la “2a Encuesta de percepción
pública de la ciencia” que realitza la FECYT. Responsable ACCC Mercè
Piqueras. Data: 13 de juliol.

•

Homenatge a Joan Oró a Lleida. Responsable ACCC Mercè Piqueras. Data: 17
d’octubre.

•

Nit de la Recerca, organitzava la FCRI i el DURSI. Responsables ACCC Joaquim
Elcacho i Mercè Piqueras. Data: 21 de setembre.

•

I Mostra del Llibre de ciència. Any del Llibre. Organitza CosmoCaixa i l’Institut de
Cultura de Barcelona. Responsable ACCC J. Estruch. Data: 4 – 13 de novembre.

•

L'ACCC va ser al Comunicating European Research (CER) 2005, a Brussel·les.
El DURSI i la FCRI van dur-hi informació de totes les entitats del C4 al stand que
van instal·lar-se al CER. Dates 14, 15 i 16 de novembre.

•

“Dinars de la Ciència” amb el conseller del DURSI, Carles Solà i la directora de
l'Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC), Lina Badimon. Organitzat pel
DURSI. Responsable ACCC Joaquim Elcacho. Data: 28 de novembre.

•

Sopar d’Einstein. Any de la Física. Organitzat per la Societat Catalana de Física
(SCF) i la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Responsable
ACCC Mercè Piqueras. Data: 30 de novembre.

•

Cloenda de l’Any de la Física al Parlament. Responsable ACCC Mercè Piqueras.
Data: 14 de desembre.

Participació en comitès, jurats i consells assessors.
•

Comitè social del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació
Tecnològica (CIRIT). Responsable ACCC Mercè Piqueras.

•

EUSCEA. Trobada europea d’organitzadors de setmana de la ciència. Organitza
FCRI. Responsable ACCC Mercè Piqueras.

•

Membres de la organització de la Setmana de la Ciència a Catalunya organitzada
per la FCRI. Responsable ACCC Mercè Piqueras.

•

Presència en el comitè assessor del Premi Descartes Prize for Science
Communication de la UE. Responsable ACCC Mercè Piqueras.

Jurats
• Jurat dels Premis de Treballs de Recerca d’Estudiants d’Ensenyament Secundari
en el Fòrum de Recerca del districte de les Corts. Responsable ACCC Mercè
Piqueras. Data de lliurament: 27 d’abril
•

Jurat del IXè Premi de Literatura Científica FCRI. Responsable ACCC Joaquim
Elcacho.
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•

Jurat del Premi de recollida selectiva. Responsable ACCC Jose Luis Gallego.

5.2. Publicacions 2005
•

Llista de distribució de l’ACCC

Membres a la llista: en data de l’1 de febrer hi ha 355 membres inscrits a la llista. Al
final del 2005, elnombre era de 350; a finals de 2004, de 290; i a final del 2003, de 230
aproximadament.
El següent quadre mostra el nombre de missatges rebuts a la llista els darrers quatre
anys :
Total gen

feb

mar

abr

maig

jun

jul

ago sep

oct

nov des

2005

1370

73

114

113

143

138

136

78

21

91

152

207

104

2004

1364

114

119

156

114

187

103

131

5

103

83

145

104

2003

1069

160

102

77

64

99

76

55

12

87

110

133

94

2002

809

40

80

52

75

75

79

78

5

32

115

88

90

2001

504

35

50

47

62

52

27

13

36

54

82

46

•

Butlletins Papers de Comunicació Científica: L’any 2005 se n’han publicat els
números. 39 (gener-març);. 40 (abril-juny);. 41 (juliol-setembre) i. 42 (octubredesembre).

•

Butlletí digital ACCCNotícies: Des del seu inici, el mes d’abril de 2005, s’han
enviat 11 butlletins digitals que han arribat a incloure fins a una desena de
comunicats.

•

Directori de comunicació científica i de salut. Professionals i mitjans de
comunicació a Catalunya. Elaborat durant el 2005, la seva publicació impresa es
farà durant el 2006.

•

Pedro Alonso, Els darrers avenços contra la malària, produïda durant el 2005
aquesta conferència està en fase de publicació.

•

Novetats al web de l’ACCC: Noves ofertes a la borsa de treball, presentació de
l’ACCC en anglès i en castellà, comptador (unes 3000 visites al 2005), llista de
socis, amb la possibilitat de posar-hi un enllaç a un web. En l’apartat de
publicacions, a més de les esmentades cal destacar: Actualització del directori de
medi ambient i incorporació d’algunes publicacions de la FCRI (prova amb el Llibre
Blanc de la Comunicació Científica i Tècnica de Catalunya, dirigit per Teresa
Escales).
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5.3. Altres actuacions 2005
•

La World Federation of Science Journalists (WFSJ) ha acceptat l’ACCC com a
membre.

•

Relacions amb l’Asociación Española de Periodismo Científico. Responsable
de l’ACCC Luis Ángel Fernández Hermana.

•

L’ACCC compta amb representants al Consell Català de la Comunicació
Científica (C4) promogut des de la FCRI.

•

L’ACCC ha donat suport a la candidatura de Barcelona per ser la seu de
l’European Science Open Forum (ESOF) del 2008. El desembre de 2005 la
candidatura de Barcelona, presentada per la FCRI amb elsuport de nombroses
institucions, va resultar elegida.

•

Assessorament de la Fundació Biblioteca Laporte per a la creació d’un fons
virtual de documentació per a comunicadors científics i snitàris.

•

Participació al Fòrum Ambiental.

•

L’ACCC compta amb una representació a la Plataforma Ciència i Societat.

•

Contactes amb el Col·legi de llicenciats per a realitzar un curs d’estiu de
comunicació científica per als professors d’ensenyament de secundari.

•

Contactes amb la Filmoteca de Catalunya, per organitzar un cicle de cinema
científic en les diverses seus de la filmoteca.

•

Contactes amb Rodamots (llista de distribució que envia cada dia una paraula o
expressió en català) perquè es triessin paraules o expressions científiques per
enviar durant la setmana de la ciència. Responsable ACCC Mercè Piqueras.

•

Contactes amb el Fòrum de l’Automàtica de suport a la trobada Tecnokyoto.

•

Participació a l’avaluació de l’informe del Ministerio de Educación y Ciencia
”Panorama del Sistema Español de Ciencia y Tecnología–2004” per incloure
l’ACCC i la comunicació científica de Catalunya en futurs estudis.
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6. Fitxa tècnica de l’ACCC
Seu social:
Rambla de Catalunya, 10 1r.
08007 Barcelona
Telèfon: (93) 412 11 11
Fax: (93) 317 83 86
correu electrònic: accc@fcr.es
URL: www.acccnet.net

Nombre de socis el 31 de desembre de 2005: 101

Membre del World Federation of Science Journalists (WFSJ)

Junta Directiva de l’ACCC l’any 2005

President
Joaquim Elcacho
Periodista especialitzat en medi ambient, ciència i tecnologia. Redactor del diari Avui.
Coordinador de les pàgines ‘Ciència i Medi Ambient’ (dissabtes al diari Avui).
Vicepresidenta
Mercè Piqueras
Biòloga, dedicada a l’edició i la divulgació científiques. Staff Editor de la revista
International Microbiology. Col·laboradora del diari Avui.
Secretària
Cristina Ribas
Periodista científica.
Tresorera
Montse Alomà
Responsable Corporatiu de Relacions amb els Mitjans. Grup AGBAR.

VOCALS
Coordinació del Grup d’Informació Ambiental
Antonio Cerrillo
Periodista especialitzat en ciència. Redactor del diari La Vanguardia.
Gestió i dinamització de nous socis
Daniel Jiménez-Albiac
Investigador i comunicador científic.
Serveis informàtics (web i llista)
Mercè Fernández
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Responsable de premsa del CSIC a Catalunya.
Relacions amb socis corporatius
Josep Nieto
Director de Comunicació i Imatge ONCE Catalunya.
Relacions científics–periodistes
Gregori València
Investigador científic del CSIC a l’Institut d’Investigacions Químiques i Ambientals.
ASSESSORS
Nous projectes
Lluís Reales
Periodista científic Director del programa Einstein a la Platja (BTV)
Assessoria tècnica
Jaume Estruch
Editor científic.
Secretari tècnic
Pau Senra
Físic. Director de projectes Qualitat Kultura, SCCL. Responsable de medCiències,
portal de l’Observatori Científic de la Ciutat Mediterrània.
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