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Sessió sobre la grip A al Col·legi de Periodistes de Catalunya
El passat dijous 17 de setembre va tenir lloc a la
seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya el
fòrum sobre la Grip A/H1N1, coorganitzat per
l’Associació Catalana de Comunicació Científica
(ACCC), el Col·legi de Periodistes de Catalunya
(CPC) i el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya. A la jornada hi participaren la
consellera de Salut, Marina Geli; Antoni
Plasència, director general de Salut Pública;
Josep M. Argimon, director de Compres i
Avaluació de Serveis Assistencials del Servei
Català de la Salut; Antoni Trilla, cap del Servei de
Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital
Clínic de Barcelona i professor de la Universitat
de Barcelona; i el degà del Col·legi de Periodistes
de Catalunya, Josep Carles Rius.
Durant el fòrum, tant Antoni Trilla com Antoni
Plasència van remarcar constantment que el virus
de la Grip A és de baixa mortalitat. Per això, la
consellera de salut, Marina Geli, va remarcar la
seva preocupació per la possible alarma social
que es pugui generar, ja que es tracta d’una
malaltia coneguda—encara que el virus actual
sigui nou— i bastant lleu en la majoria dels casos.
Els conferenciants van aportar dades científiques
per tal de contrarestar l’alarma generada i situar
la pandèmia en el context que li pertoca. Així,
destacaren que els primers estudis publicats
sobre la pandèmia a l’hemisferi Sud mostren una
incidència i una gravetat menor del que s’havia
previst, tot i haver passat l’hivern sense vacunes.
A més, la mortalitat actual és menor tant respecte
de la grip espanyola del 1918 com de la grip
estacional del 1957.

Acte de oresentació de la sessio sobre la grip A al CPC.
Isabel Troytiño ©

Per la seva banda, Josep M. Argimón, del
Servei Català de la Salut, detallà les
actuacions que la seva entitat ha preparat
davant d’una possible situació d’increment
d’ús del sistema sanitari, tal com succeeix
cada any amb la grip estacional. Finalment,
Antoni Trilla va destacar el fet que la vacuna
ha de servir per disminuir el nombre de
casos greus, no pas per parar la malaltia.
Així doncs, se subministrarà preferentment
als qui es consideren grups de risc, els
quals podrien desenvolupar pneumònia
fàcilment i requerir hospitalització a les
unitats de cures intensives.

Pluja d’idees
L’ACCC va convocar el passat mes de juliol una pluja d’idees per als socis i sòcies i llistaires com a
iniciativa per proposar noves activitats en el marc de l’ACCC. Durant els dos mesos de termini, s’han rebut
9 propostes de 6 participants. La decisió es prendrà properament
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Convocat el VI Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica
L’Associació Catalana de Comunicació Científica, amb el patrocini del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa, ha convocat el VI Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica, dotat
amb 1000 euros al guanyador i tres accèssits de 350 euros.
L’objectiu del premi és fomentar la divulgació en llengua catalana de la recerca científica per part de
joves investigadors,. Enguany, el premi incorpora una segona modalitat, la multimèdia, que
complementa la ja tradicional modalitat escrita en què es premiava el millor article que descrigués la
recerca de l’autor o autora. Així, a la modalitat multimèdia, s’hi pot presentar qualsevol treball de
divulgació científica realitzat gràcies a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Amb
aquesta nova modalitat, l’ACCC pretén donar resposta a la proliferació de noves vies de comunicació,
ja que entén que les TIC ofereixen un ampli ventall de possibilitats als investigadorsper tal de
transmetre a la societat la seva recerca i que, fins a l’actualitat, no havia estat contemplada com a
opció.
El termini de presentació dels treballs és el proper 30 de novembre i la resolució es comunicarà
oportunament, Podeu trobar les bases del concurs al web de l’ACCC:
http://www.acccnet.net/premijoanoro

Llista de distribució
Els inicis del mes de setembre són, per a molta gent, un període de retrobament amb la feina, per la
qual cosa, tradicionalment, l’activitat de la llista és baixa, sobretot pel que fa a contribucions que no
siguin notes de premsa d’universitats, centres de recerca o associacions, encara que en podríem
destacar el fòrum sobre les energies eòliques, i la seva contribució energètica i l’impacte ecològic. A
partir de la segona quinzena, però, el dinamisme ha anat en augment i, fins i tot, s’han produït fortes
discussions. N’és un exemple el debat sobre Ardi, un espècimen d’homínid del gènere Ardipithecus.
Inicialment el debat versava sobre l’atribució taxonòmica d’aquesta espècie, però el fons del discurs ha
derivat cap al rol dels periodistes científics en la transmissió de notícies a la societat. També ha
generat controvèrsia la retallada en la partida destinada a I+D+i en l’esborrany dels Pressupostos 2010
presentats pel Govern espanyol. A més, a través de la llista s’ha anunciat la composició de la nova
Junta de l’Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), presidida pel periodista científic i
escriptor Antonio Calvo Roy.
Pel que fa a notes de premsa d’actes, activitats i troballes dels diferents centres de recerca,esmentem
un estudi que constata que les noies abusen més del mòbil que els nois i la descoberta d’un
mecanisme que pot desencadenar nombroses malalties genètiques (UAB); el lideratge de la UB en un
projecte europeu per redissenyar nous tractaments contra la tuberculosi; el tractament multidisciplinar
del càncer oral ha millorat la qualitat assistencial de les persones afectades (UB), o la recerca de la
UPC i el CSIC, en col·laboració amb les universitats de Lleó i La Corunya, per eliminar contaminants
emergents dels aiguamolls artificials.
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

Notícies ACCC
L’ACCC és membre de:

Número 37

10 octubre 2009

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

La Nit de la Recerca 2009
El 25 de setembre, a mitja tarda, un nombrós grup de persones estava reunit davant de la Casa de
Cultura de Girona. El físic dedicat a la divulgació Dani Jiménez Albiac —membre de l’ACCC— i uns
químics de la Universitat de Girona van fer alguns experiments a aquell públic de totes les edats que
restava fascinat per aquella màgia que no té altre misteri que les lleis de la física i de la química.
S’iniciava així la Nit de la Recerca 2009, que va continuar en el pati de la Casa de Cultura fins a les nou
tocades. En el patí, joves investigadors i investigadores explicaven la seva recerca en una quinzena
d’estands i guiaven el públic perquè fessin els seus propis experiments. Amb aquest apropament de la
ciència a la ciutadania, la gent pot comprovar que la ciència i la recerca, a més de ser útils a la societat,
també poden ser divertides. La Càtedra de Cultura Científica i Comunicació digital de la Universitat de
Girona, dirigida per Sílvia Simon, professora i investigadora d’aquella universitat, va coordinar la Nit de
la Recerca 2009.

Dani Jiménez fent un experiment-espectacle a la porta
de la Casa de Cultura de Girona. Mercè Piqueras ©

El públic seguint les explicacions d'un investigador de la
UdG. Mercè Piqueras ©
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