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La salut resideix a l’aire?
El passat dijous 5 de febrer, al Centre
Internacional de Premsa de Barcelona, Nino
Künzli impartí la conferència “¿La salud reside en
el aire?”. La xerrada, emmarcada dins de l’acte
d’inici d’any de l’Associació Catalana de
Comunicació Científica, abordava la relació entre
els nivells de contaminació ambiental i la salut de
les persones.
Nino Künzli, professor investigador ICREA al
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental
(CREAL-IMIM) de Barcelona, va centrar-se en els
efectes nocius de la contaminació a Barcelona
sobre la salut de la ciutadania. Els resultats
preliminars i les estimacions realitzades per
membres del CREAL indiquen que l’adopció de
mesures encaminades a combatre la contaminació ambiental a Barcelona podria evitar 3500
morts en els propers 2 anys. A més, augmentaria
l’esperança de vida de les persones que viuen a
Barcelona en 14 mesos. Malgrat opinar que la
política de la Generalitat en aquesta direcció és
bona, Nino Künzli va remarcar que donarà els
seus fruits a llarg termini (deu anys), fet que
obligarà a tenir valentia política i perseverança.
També es mostrà sorprès per la controvèrsia que
ha general la limitació de la velocitat d’accés a
Barcelona ja que, segons va dir, es tracta d’un
debat fora de l’òrbita científica i amb
connotacions polítiques. Künzli també criticà
diversos nivells d’actuació de l’Administració,
relacionats amb el servei de Renfe, l’ús de
combustibles de la pitjor qualitat al Port de
Barcelona o bé el servei i manteniment del Bicing.

Nous socis
Des de l’ACCC, volem donar una càlida
benvinguda als nous membres del mes de
febrer: Mònica Alonso, Beatriz Viejo, Dolors
Roset, Pere Renom, Maria del Mar López i
Meritxell Soto.

Nino Künzli i Mercè Piqueras a l’acte d’inici d’any de l’ACCC.
Fotografia: Ferran Estebaranz

Marc Furió, guanyador del V Premi Joan Oró
El passat 30 de gener, el jurat del V Premi Joan
Oró a la Divulgació de la Recerca Científica que
convoca l’ACCC amb el patrocini del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
(DIUE), va decidir atorgar el premi a Marc Furió
Bruno per l’article “ Una musaranya a Hollywood”,
i concedir el primer, segon i tercer accèssits a
Irma Roig, per l’obra “El pagès que fugia de les
ombres”, Josep Fortuny per “Doble repte Triàsic” i
Violeta Riera per “No cal anar tan lluny”.
El 5 de febrer, en l’acte d’inici d’any de l’ACCC,
es va dur a terme el lliurament dels guardons del
premi, amb la participació de Mercè Piqueras,
presidenta de l’ACCC, i de Salvador Maturana,
del DIUE de la Generalitat de Catalunya. Els
textos guanyadors ja són consultables al web de
l’ACCC http://tinyurl.com/d2ksgt
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Resum de la llista de correu
Durant la primera quinzena de febrer, la llista de l’ACCC
ha mostrat una gran activitat i dinamisme, sobretot en
relació a la celebració de l’any Darwin: conferències,
publicacions, un poema d’una rebesnéta de Darwin,
notícies en diaris, etc. Un dels temes més debatuts ha
estat l’ètica d’algunes editorials que fan reedicions de
llibres sense fer-ho constar i, en aquest cas, de L’origen
de les espècies.
Dins de l’àmbit dels descobriments científics, cal destacar
que científics de la Universitat de València han reconstruït
la paleoecologia de l’Albufera de València; la Universitat
de Barcelona lidera un projecte de recerca europeu per
obtenir un producte natural contra l’Alzheimer i que la
Universitat Autònoma de Barcelona durà a terme un
projecte de sensibilització contra l’ablació genital femenina
a Àfrica.

Beques de la WFSJ per assistir al 6è
Congrés Mundial de Periodisme
Científic
La World Federation of Science Journalists ha
convocat unes borses de viatge per assistir al
6è Congrés Mundial de Periodisme Científic
que se celebrarà a Londres del 30 de juny al 2
de juliol del 2009. Les beques cobreixen les
despeses d’inscripció, l’allotjament durant 6 nits,
l’assistència als workshops, la quota d’inscripció
al congrés i les despeses de les sortides
científiques posteriors al congrés. El termini de
sol·licitud acaba el pròxim 28 de febrer.
Podeu trobar més informació a l’enllaç
http://tinyurl.com/cbxq5e
o
per
correu
electrònic a l’atenció
de Kirsty Douglass
(kirsty.douglass@wcsj2009.org).

Mor Mercè Conesa, periodista d’El
Periódico i sòcia de l’ACCC
La Junta de l’ACCC es vol sumar al condol per la
mort el passat dimarts 2 de febrer de Mercè
Conesa (1953-2009), periodista especialitzada en
temes socials i ambientals, i membre destacada del
Grup d’Informació Ambiental de l’ACCC. Havia
treballat en diversos mitjans de premsa escrita
catalans com La Vanguardia, Avui i, des del 1982,
en El Periódico de Catalunya.
El valor i la honradesa del treball de Mercè Conesa
va ser reconegut amb distincions com el premi
Solidaritat que concedeix l’Institut Català de Drets
Humans, el premi del Consell Municipal de
Benestar Social (Ajuntament de Barcelona) i el
premi Ofici de Periodista, concedit pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya.

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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