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Les entitats col·laboradores de l’ACCC
renoven el seu compromís

Jornada sobre la valorització i el
reciclatge dels residus en la
indústria cimentera

L’ACCC vol agrair públicament a les entitats
col·laboradores que totes hagin renovat per a l’any
2009 el vincle i col·laboració amb l’Associació
Catalana de Comunicació Científica. La figura de
l’Entitat Col·laboradora és clau per a l’ACCC, ja que
comporta una col·laboració econòmica que li permet
desenvolupar la seva activitat diària i realitzar
activitats per als socis. Actualment, l’ACCC compta
amb 9 entitats col·laboradores: ACITRE, Agbar,
Laboratoris Esteve, FEIQUE, Gas Natural, Institut
Universitari Dexeus, Novartis, Ciment Català i divuCiencia/Leitat.

El proper 26 de maig, a les 11:30 hores, al
Col·legi de Periodistes de Catalunya, tindrà lloc
l’acte de presentació de l'estudi sobre
Reciclatge i Valorització de residus a la
indústria del ciment a Espanya, realitzat per
l’Institut Cerdà per encàrrec de la Fundación
CEMA. L’acte, organitzat per la Fundación
CEMA amb la col·laboració de l’ACCC,
comptarà amb la presència de Josep Garriga,
Director de l'Oficina de Canvi Climàtic de la
Generalitat de Catalunya.

Totes les entitats col·laboradores reben una
prestació indirecta, en forma de valor afegit, per part
de l’ACCC, que es compromet a fer-ne difusió
mitjançant el portal web, els butlletins, els Papers de
Comunicació Científica, els tríptics, etc.). A més,
l’ACCC hi col·labora en la realització d’actes públics,
conferències, sessions, etc., com ara l’acte de
presentació de l’estudi sobre revalorització de
residus en la indústria cimentera realitzat per l’Institut
Cerdà per encàrrec de la Fundación CEMA
(Fundació Laboral del Ciment i el Medi Ambient).
.

L’assistència a l’acte és gratuïta, però cal
confirmar-la amb anterioritat a través del correu
electrònic jornadas@fundacioncema.org o del
telèfon 932430835. Podeu trobar més
informació al web
http://tinyurl.com/r5c6mx
.

Concurs Bioimatges 2009
El Col·legi de Biòlegs de Catalunya ha
convocat el concurs de fotografia de temàtica
biològica Bioimatges 2009. El concurs està
dirigit a un públic força ampli, des del
professorat i l’alumnat de segon cicle de
primària i de secundària fins als col·legiats de
la citada entitat.
Les fotografies presentades s’incorporaran a una base fotogràfica per a les escoles catalanes
consultable en línia. A més, del concurs es derivarà una exposició itinerant per a centre escolars,
facultats de Biologia i altres entitats de l’ambit social i cultural.
El termini per presentar els originals és el 30 d’octubre de 2009, i poden enviar-se per correu,
mitjançant un CD al Col·legi de Biòlegs de Catalunya o bé a través del web del concurs
www.bioimatges.net. Per a més informació, podeu consultar les bases del concurs al web abans
esmentat.
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Resum de la llista de distribució
L’activitat de la llista de distribució durant la primera quinzena de maig s’ha reduït, en comparació
amb la del mes d’abril, força agitat sobretot amb la polèmica sobre el tractament dels transgènics en
els mitjans de comunicació, que va culminar amb un comunicat emès per la Junta (vegeu el butlletí
núm 34, abril 2009). Els temes tractats durant els darrers dies han estat relacionats amb una de les
temàtiques de més actualitat, la nova grip (primerament anomenada grip mexicana i ara grip A).
Arran de la polèmica, alguns llistaires han tornat a posar sobre la taula el paper dels mitjans de
comunicació en el tractament i difusió d’aquestes notícies ja que, segons ells, creen alarmisme. La
llista també s’ha fet ressò del 50è aniversari de la conferència “Dues cultures”, de C.P. Snow.
Pel que fa a informacions d’universitats i centres de recerca, cal destacar la presència de Robert
Huber, premi Nobel de Química el 1988, a la Universitat de Barcelona, i la investidura honoris causa
del premi Nobel de Física Albert Fert el proper 21 de maig a la UAB; la col·laboració de la UV en la
missió del satèl·lit astronòmic Planck de l‘Agència Espacial Europea, o l’estudi per part
d’investigadors del CSIC sobre la presència de drogues en suspensió a l’aire de Barcelona i Madrid.

Una sòcia de l’ACCC obté una beca per assistir al
Congrés Mundial de Periodisme Científic (WCSJ)
Meritxell Soto, sòcia de l’ACCC, ha obtingut una beca de l’European
Union of Sicence Journalists (EUSJA) per assistir al 6è Congrés Mundial
de Periodisme Científics (6th World Conference of Science Journalism,
WCSJ), que se celebrarà del 30 de juny al 4 de juliol 2009 a Londres.

Nous socis
La Junta de l’ACCC dóna la benvinguda a Josep Nieto, amb qui tornem a comptar entre els nostre
socis, un cop reincorporat al món de la comunicació científica a la Universitat de Vic.

Us recordem que si voleu subscriure-us a la llista de distribució de l’ACCC: http://groups.yahoo.com/group/acccnet
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