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Lliurament dels premis Talència Divulga
Eduard Punset, soci de l’ACCC, ha rebut el I Premi Talència Divulga, en reconeixement
a una carrera dedicada a la divulgació científica.
El lliurament del premi va tenir lloc el proppassat 17 de maig al Palau de la Generalitat de Catalunya, i en l’acte van intervenir Albert Castellanos, director de Talència, el conseller
d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, i el president de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, Enric Marín. Eduard Punset va afirmar en el seu discurs d’acceptació que
la incursió de la ciència en la cultura popular està essent efectiva. Aquesta irrupció respon, segons el divulgador, al fet que, per primera vegada, la ciència es capaç de mesurar processos
psicològics i neurofisiològics que expliquen emocions, sentiments i sensacions. A més
d’aquesta raó, Punset va afegir que l’allargament de l’esperança de vida ha permès també que,
inclús entre les classes populars, la curiositat per aquests temes hagi augmentat.
.En el mateix acte es van lliurar els premis del concurs
«Divulga la Recerca de la Marató» que té com a finalitat difondre, de manera entenedora, els resultats dels
treballs de recerca finançats per la Marató de TV3 . En
aquesta primera edició, van participar unes 30 parelles
d’estudiants de comunicació científica i comunicació
audiovisual que van preparar capsules audiovisuals de
tres minuts per divulgar els resultats d’algun dels treballs finançats amb la recaptació de la Marató de 2004,
dedicada al càncer.
El primer premi va ser per la parella formada per Cristina Mont i Jordi Pueyo, pel seu vídeo sobre el treball
de Lluís Espinosa, de l’Institut de Recerca Oncològica.
Ell i el seu grup estudien les cèl•lules tumorals en
casos de càncer de còlon. El segon premi va ser per
Lorena Farràs i Lorena Cervera, per la seva càpsula
sobre la recerca dirigida per Carlos Saura, de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre el càncer de pell. Ell tercer vídeo premiat
fou l’elaborat per Edgard Verdura i Sara Bonjoch, sobre
la recerca en el camp de la leucèmia que ha dirigit
Francesc Bosch, de l’Hospital Clínic de Barcelona

El divulgador i soci de l’ACCC Eduard
Punset rep el I premi «Talència Divulga».
Foto amb llicencia Creative Commons
extreta de http://dotart.wordpress.com/
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Inauguració de l’exposició
«16 Científiques Catalanes»
a la UPC
Després d’una exitosa estada al centre cívic de
Les Corts, l’exposició « 16 Científiques Catalanes» va ser inaugurada el proppassat 18 de maig
a la Sala Polivalent del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
L’acte inaugural va ser presidit per Marisol Marqués, vicerectora de Relacions Institucionals de
la UPC . Alícia Casals, cap del grup de recerca
de Robòtica de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya va parlar la seva experiència de dona
investigadora en una especialitat on encara avui
dia les dones són minoria. Va acompanyar-la la
investigadora predoctoral Ester Añón, que va
explicar les dificultats que troba una jove investigadora quan es vol dedicar al món de la recerca.
L’exposició podrà ser visitada del 18 de maig al 4
de juny de 9.00 a 18.00. Més informació:
http://tinyurl.com/384qhew.

Presentació del llibre El
temps a Catalunya dia a dia,
de Jordi Mazón
El soci i vocal de la Junta directiva Jordi Mazón ha
publicat un nou llibre de meteorologia titulat El
temps a Catalunya dia a dia, escrit conjuntament
amb Mariano Barriendos Vallvé. El llibre explica,
d’una manera amena i original, la climatologia de
Catalunya fent un recorregut a través dels 365
dies de l’any, amb dades històriques contrastades
dels observatoris d'arreu del territori.
El llibre compta també amb un bloc en línea que
permet als lectors fer-hi aportacions. La seva
adreça web és: http://tinyurl.com/2btnubu.

Media for Science Forum a
Madrid
Els proppassats 13 i 14 de maig es va celebrar a
Madrid el Media for Science Forum organitzat per
la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT). Aquest congrés europeu va
servir per posar en comú el coneixement i la
recerca més recent en informació i comunicació
de la ciència. Entre els temes tractats hi ha les
noves possibilitats que ofereix el web 2.0, el paper
del periodista a l’època digital i els canvis en l’ofici
del periodista científic. El congrés es va poder
seguir en directe per Internet.

.

De esquerra a dreta: Alicia Casals, investigadora de l’IBEC,
Marisol Marqués, vicerrectora de Relacions Institucionals de la
UPC, Mercè Piqueras, presidenta de l’ACCC, Ester Añón,
investigadora predoctoral de l’IBEC, i Raül Toran, responsable
de Comunicació de l’ICCC i secretari general de l’ACCC.
Fotògraf: Miquel Baidal.

Per a més informació: http://tinyurl.com/ 35bxwz3
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Visita del SciCOM a l’exposició «Descobrir Eugeni
Serra»
El dissabte 15 de maig el grup SciCom va visitar
l’exposició «Descobrir Eugeni Serra: Les passes d’un
il·lustrador nacional», a l’Institut Botànic de Barcelona. La visita va ser guiada pels comissaris de
l’exposició Carme Puche, sòcia de l’ACCC, i Carles
Puche i el dissenyador Jordi Rabascall. L’objectiu de
la mostra és divulgar l’obra d’Eugeni Sierra (19191999), il·lustrador científic català que va fer de l’art i
la botànica una manera de viure.
L’exposició reuneix més de 60 originals de diversos
fons de l’Institut Botànic de Barcelona i el Real Jardín
Botánico de Madrid i fa un recorregut biogràfic de
l’il·lustrador que inclou les seves estades a Guinea
Equatorial, Xile i els Estats Units. Algunes de les
il·lustracions són inèdites, com gran part de les que
es conserven a l’Institut Botànic de Barcelona. En un
audiovisual, el fill d’Eugeni Serra i científics amb els
quals va col·laborar expliquen com era i com treballava aquest il·lustrador botànic de prestigi internacional.
Per a més informació: http://www.institutbotanic.bcn.

es/exposicions_cat.html

Activitat a la llista de correu
La llista de distribució de l’ACCC continua en plena
activitat. Actualment hi ha 643 persones inscrites.
Durant el mes de maig s’ha donat un interessant
debat sobre les condicions laborals que actualment
pateixen els redactors i periodistes dels mitjans
escrits.
El debat va sorgir arran d’una oferta de treball que
sol·licitava un llicenciat en Ciències Ambientals
que s’encarregués de la redacció dels continguts
del portal i la revista d’una empresa situada al polígon Las Rozas, a Madrid. El sou ofert, de 12.000
euros anuals bruts, va semblar escàs i injust a
alguns membres de la llista. S’hi va dir que un
cambrer rep una retribució anual semblant, per una
feina que no exigeix cap titulació universitària, com
tampoc saber redactar, conèixer aplicacions web
2.0 o treballar en equip. Una llicenciada en Ciències Ambientals va aportar que els ambientòlegs
estan acostumats a aquests sous, i que 1000 euros
al mes, per ella, eren casi una utopia. D’altres van
respondre que, al món del periodisme, els salaris
eren similars i que les ofertes que es reben
actualment no passen d’aquest sou. També hi
havia qui opinava que avui dia moltes persones no
estan prou formades per a la professió a què volen
dedicar-se.

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

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

