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Presentació de l’estudi sobre reciclatge i valorització de residus a la indústria
cimentera a Espanya
El passat 26 de maig es va presentar al Col·legi de
Periodistes de Catalunya l’estudi Reciclatge i
valorització de residus a la indústria cimentera a
l’Estat Espanyol, que comptà amb la col·laboració de
l’Associació Catalana de Comunicació Científica.
L’estudi ha estat encarregat per la Fundación CEMA
(Fundación Laboral del Cemento y Medio Ambiente)
a l’Institut Cerdà, una fundació privada dirigida a
impulsar el progrés territorial, social i econòmic.

Hi van assistir 130 persones del món de la indústria
cimentera, l’administració, la comunicació i el
periodisme. Dimas Vallina, director general de la
Fundación CEMA, va obrir l’acte recordant els
objectius de la Fundació que presideix, com ara la
sensibilització i la protecció del medi ambient, la
promoció d’estudis amb centres de recerca de
referència i la difusió d’informació entre els sectors
més interessats (científics, periodistes, administració,
etc.). Mercè Piqueras, presidenta de l’ACCC, va
recordar el compromís de l’ACCC per apropar a
la societat temes científics o tecnològics, i la
necessitat de poder disposar-ne d’una informació
idònia. A més, destacà que en l’evolució, la
cooperació és clau, cosa que permet establir un
paral·lelisme entre la natura i el pla social i econòmic,
on també és aplicable. Continuà argumentant que
l’origen de la vida està associada al reciclatge, on els
productes de desfeta del metabolisme d’uns
organismes foren emprats per altres. Aquesta idea
tan senzilla que es dóna a la natura, és clau en el
nou model productiu i econòmic: el reciclatge de
materials per a la indústria.
A la presentació, també van participar-hi Saturnino
Gil i Vicente Sánchez, delegats dels sindicats UGT i
CCOO, i Aniceto Zaragoza, de la patronal del ciment.

Pere Torres Grau (a l’esquerre) i Dimas Vallina (a l’esquerre),
durant l’acte de presentació de l’estudi. Fotografia procedent del
web de Ciment Català.

En el segon bloc de l’acte, Pere Torres Grau,
conseller tècnic de l’Institut Cerdà, presentà la
metodologia i les conclusions de l’estudi
realitzat. El treball pretén analitzar en
profunditat la situació del reciclatge de residus
en l'àmbit de la indústria cimentera espanyola i
la seva valorització energètica, per tal
d'augmentar-ne l'eficiència del procés productiu.
Destacà que el seu objectiu era aportar dades
objectives mantenint en tot moment la
neutralitat.
L’acte fou clausurat per Josep Garriga i Sala,
director de l’Oficina del Canvi Climàtic de la
Generalitat de Catalunya. Els assitents reberen
un exemplar del quadern tècnic “Valorización de
residuos en la industria cementera en España”
L’estudi es pot descarregar directament des del
web: http://tinyurl.com/l7sfxb

ACCC - Rambla de Catalunya 10, 1r - 08007 Barcelona - T. 934 121 111- www.accc.cat
secretaria-tecnica@accc.cat

Notícies ACCC
L’ACCC és membre de:

Número 36

24 juliol 2009

World Federation of Science Journalists
European Union of Science Journalists' Associations

L’ACCC participa en la WCSJ
Diversos membres de l’ACCC van participar en la Conferència
Mundial de Periodistes Científics (WCSJ, en les inicials ingleses)
[LINK] La trobada va tenir lloc del 30 de juny al 2 de juliol a
Londres i va ser organitzada per la Federació Mundial de
Periodistes Científics (WFSJ). Gràcies a la seva condició de socis
de l’ACCC, alguns dels participants van poder disfrutar de beques
per presenciar al congrés.
Durant el congrés, la presidenta de la ACCC, Mercè Piqueres, va
participar en l’assemblea general de la Federació, que se celebra
cada dos anys coincidint amb els congressos. En aquesta
trobada es va elegir la nova junta, que està presidida per Nadia
El-Awady, d’Egipte, i es va votar un canvi en els Estatuts per
introduir dues novess categories de membres,: associats i
corporatius. Seran membres amb veu, però sense vot amb els
quals la WFSJ podrà establir relacions de col·laboració a llarg
termini. A la mateixa reunió ja es va acceptar, com a entitat
associada, el Council for the Advancement of Science Writing
(CASW).
Nadia El-Awady (Egipte) nova
presidenta de la WFSJ. © M.
Catanzaro

A la WCSJ es va anunciar també el lloc
on es farà el proper congrés, que será
El Cairo, al 2011. Estarà organitzat
conjuntament per l’Associació Àrab de
Periodisme Científic i l’Associació
Nacional d’Escriptors Científics dels
Estats Units.
Climate change: Gearing up for Copenhagen", amb
la participació de Rajendra Kumar Pachauri,
president de l'IPCC, entre d'altres ©

M. Catanzro.

Cobrament quotes 2009
A partir de mitjans de juliol es procedirà al cobrament de les quotes de soci per a l’any 2009. Tal com
es va aprovar a la XVI Assemblea General Ordinària de l’ACCC, celebrada el passat mes de març, la
quota d’enguany no augmentarà, davant la conjuntura econòmica. Us recordem que la quota de soci
general és de 50€, i la de soci estudiant, de 12,5€.

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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Resum de la llista de l’ACCC
La llista com a fòrum de discussió ha mostrat una activitat menor durant la darrera quinzena. Tot i això,
un dels debats més interessants és sobre l’edició de llibres de text per a educació i la controvèrsia de
“qui vigila el vigilant”, és a dir, quina fiabilitat i actualització tenen els llibres de ciències per a l’educació?
i quina ha de ser la participació dels científics en la redacció dels llibres de text. A més, també s’ha
debatut sobre la recent creació de la primera televisió online dedicada exclusivament a la ciència. El
debat es va centrar en si una televisió com aquesta havia de tenir un perfil més generalista o bé apostar
per un públic ja formar i, per tant, més minoritari. D’altra banda, un altre tema que ha general alguns
correus no té una relació directa amb la ciència sinó amb la llengua (l’aplicació de rent com a sinònim
de llevat en el valencià). Entre les notícies que els diversos gabinets de premsa de centres de recerca i
universitats ens han fet arribar destaquen: l’obtenció d’un derivat sintètic de la morfina amb un major
efecte analgèsic i la descoberta d’un mecanismo de defensa de les cèl·lules pulmonars enfront
d’infeccions (CSIC); la descoberta que els arbres adapten el seu creixement al canvi climàtic i la
publicació del primer mapa sobre la incidència i evolució de la tuberculosi a Europa (UB); un estudi
sobre els ecosistemes afectats pel vessament del Prestige i l’ús dels paràsits dels peixos amb valor
comercial com a indicadors de contaminació ambiental; la presentació dels resultats en biologia de
poblacions de la recerca duta a terme pel matrimoni Grant amb els pinsans de Darwin; el
desenvolupament d’un biosensor que permet detectar el virus de la SIDA en menys d’una hora (UAB);
l’obtenció de soques més eficients per a la fermentació del vi (UV) o la identificació de tres proteïnes
responsables de la multiolicació del virus de l’hepatitis C (UPF).
Detall de
la ciutat
d’Ispra

Study TRIP ICT
Del 17 al 18 de setembre tindrà lloc el segon viatge
d’estudis ICT a l l'European Joint Research Center a
Ispra (Itàlia). Els socis de l’ACCC poden optar a una
de les 15 places de què desposa l’EUSJA, en ser-ne
l’ACCC membre. Les ajudes cobreixen les despeses
derivades de l’estada a Italia més dues nits d’hotel
(del 16 al 17 i del 17 al 18 de setembre), però els
assistents han de pagar-se el desplaçamet.

Aquells socis i sòcies de l'ACCC que hi estigueu
interessats, heu d’enviar un correu electrònic a
presidencia@accc.cat abans del 5 d'agost.

Nous socis
La Junta de l’ACCC dóna la benvinguda a
Lluís Amengual i Marcela Chinchilla com a
nous socis.

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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