
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓ DE LA MINISTRA EN FUNCIONS DE MEDI AMBIENT AMB EL GIA 

Us recordem que si voleu subscriure-
us a la llista de distribució de l’ACCC 
trobareu tota la informació a 
l'adreça: http://groups.yahoo.com/ 
group/acccnet 
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El Grup d’Informació Ambiental de l’ACCC (GIA) va reunir-se amb Cristina 
Narbona, ministra en funcions de Medi Ambient en un dinar de treball que es va 
fer al Col�legi de Periodistes de Catalunya el 27 de març de 2008 La ministra 
era a Barcelona per a la presentació del Congrés Mundial de la Natura, cimera 
organitzada per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), 
que tindrà lloc a Barcelona del 5 al 14 d’octubre de 2008.  
Van assistir al dinar Joaquim Elcacho, expresident de l’ACCC i periodista 
ambiental del diari Avui, Xavier Duran, director del programa de TV3 El Medi 
Ambient, Emma Ansola, periodista d’El Punt, Antonio Cerrillo, periodista de La 
Vanguardia, Xavier Barrena d’El Periódico de Catalunya, José Luis Gallego, 
divulgador ambiental en diversos mitjans, Àlex Milian, director d’El Temps, 
David Collantes de COM Ràdio i Mercè Piqueras, presidenta de l’ACCC. La 
ministra en funcions va repartir el dossier  de premsa de la presentació del 
congrès de l’UICN sobre les línies de política ambiental dutes a terme durant 
l’anterir legislatura del govern de José Luis Rodríguez Zapatero. 
L’any passat Cristina Narbona ja va reunir-se amb el grup GIA al voltant d’un cafè al Col�legi de Periodistes de 
Catalunya en una trobada destinada a estimular el diàleg i l’intercanvi d’idees entre els gestors polítics i els 
responsables de divulgar en els mitjans de comunicació el rumb de les polítiques mediambientals, tot creant un 
espai de debat i comunicació per afavorir les bones pràctiques del periodisme ambiental, un dels objectius del 
grup GIA des de la seva fundació. 
 

ENTITATS COL�LABORADORES DE L’ACCC: 

El Grup Sci Com visita el 

Jardí de les Percepcions 

a Terrassa. 
 
El dissabte 5 d’abril alguns membres 
del grup SciCom amb les seves 
famílies van fer una visita guiada al 
Jardí de les Percepcions, al Parc de 
Vallparadís de Terrassa. El Jardí de 
les percepcions és un museu a l'aire 
lliure que està dotat d’elements 
pensats per experimentar, observar i 
despertar la curiositat dels visitants 
amb els principis bàsics de les 
diferents ciències a través dels 
sentits. És un projecte de L’Estudiolo 
de Pendulum, empresa terrassenca 
especialitzada en projectes 
museogràfics i en la producció i venda 
de material científic. 
 
Moira Costa, coorganitzadora del 
projecte, va conduir el grup per les 
activitats, tot explicant el procés 
d’elaboració del parc. Aquestes 
visites s’organitzen per a escoles i 
grups, tot i que és un espai públic que 
pot visitar-se sense guia atès que tots 
els elements estan molt ben explicats 
als panells informatius i l’Ajuntament 
de Terrassa reparteix gratuïtament el 
catàleg de les activitats. 
Per a més informació podeu consultar   
http://tinyurl.com/5s6gqf i més 
projectes de Pendulum a l’adreça 
http://www.pendulum.es/ 
 

 
 Membres del grup SciCom atenent 
les explicacions de Moira Costa al 
Jardí de les Percepcions   (Foto: I. 
Troytiño) 
 

Cristina Narbona (dreta) amb 
alguns membres del GIA–
ACCC. (Foto: I. Troytiño) 

 

1. Nous carnets de soci i sòcia de 
l’ACCC: L’ACCC proveirà els seus 
membres d’un carnet que acredi-
tarà la pertinença a l’associació, 
vinculada al sector dels mitjans de 
comunicació i la ciència, i que 
permetrà gaudir de certs avan-
tatges com ara l’accés a l’ESOF 
2008 en la modalitat de premsa, 
com l’autenticitat de pertànyer a 
les organitzacions de comunicació 
científica internacionals, l’EUSJA i 
la WFSJ. 
 
2. Actualització del directori del 
web de l’ACCC El directori té la 
finalitat de facilitar els perfils pro-
fessionals dels socis i la seva pro-
moció per tal de possibilitar el con-  

BREUS  
 

tacte entre professionals o 
persones interessades en la co-
municació científica. 
 
3. Borses de viatge EUSJA – 
WFSJ: Diverses vegades l’any, 
l’EUSJA concedeix borses de 
viatge als seus membres per as-
sistir a congressos, seminaris,  
trobades de periodistes científics 
i visites a centres de recerca en-
tre d’altres, les quals poden 
sol�licitar els socis i sòcies de 
l’ACCC que hi estiguin interes-
sats. 
 
4. Llista de distribució de 
comunicadors científics euro-
peus: Els socis i sòcies de l’ACCC 
  

NOUS AVANTATGES PER ALS SOCIS DE L’ACCC 
 

tenen accés a la llista de distri-
bució de l’EUSJA, la qual cosa 
permet assabentar-se de les da-
rreres notícies, les activitats i les 
principals línees de discussió i de-
bat de la comunicació i la política 
científiques a la resta d’Europa, 
així com posar-se en contacte amb 
comunicadors d’altres països del 
continent europeu. 
 
Esperem, com sempre, d’anar-vos 
enviant informació de les nostres 
activitats, concursos, premis, rodes 
de premsa, debats, ofertes de feina 
i altres informacions, relacionades 
amb el món de la divulgació i la 
comunicació científiques.  
 

Premi de divulgació de la recerca del 
batxillerat.  
El darrer 15 de març va acabar el període 
d’acceptació de treballs per al primer premi de 
divulgació del treball de recerca del batxillerat 
en català. En breu es farà pública la resolució 
del jurat. 
 
Oxigen a ESOF 2008. 
El Consell Català de Comunicació Científica (C4) 
ha concedit una subvenció parcial per fer una 
lectura dramatitzada de l’obra de teatre Oxigen 
el proper 21 de juliol, a l’Institut d’Estudis 
Catalans. Aquesta lectura s’emmarca en el 
programa d’activitats de divulgació de l’Euro-
science Open Forum (ESOF 2008), que es farà 
del 18 al 22 de juliol a Barcelona.  

Borses de viatge d’EUSJA per assistir al 

lliurament del “Millennium Technology 
Prize Winner 2008” a Finlàndia 
El servei de mitjans de comunicació finlandès Finnfacts 
col�labora amb EUSJA convidant de 25 a 30 dels seus mem-bres 
a Helsinki (Finlàndia) del 8 al 12 de juny, “Millennium 
Technology Week”, al lliurament del “Millennium Technology 
Prize Winner 2008” (http://www.millenniumprize.fi/), 
organitzat i concedit per la Millennium Prize Foundation 
biennalment. Aquest guardó està considerat com el premi de 
tecnologia més valuós del món,  valorat a un milió d’euros per 
a les innovacions tecnològiques que més contribueixin a 
millorar la qualitat de vida de les persones. 
L’ACCC té accés a dues borses de viatge pels socis i sòcies que 
estiguin interessats a assistir-hi. Aquestes borses inclouen la 
reserva i bitllet d’avió, l’hotel, les dietes i visites de camp.  
Els socis i sòcies interessats a assistir-hi hauran de comunicar-
ho a l’adreça secretaria-tecnica@accc.cat. 
 
 


