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World Federation of Science Journalists
European Union of Science Journalists' Associations
Federació d’Organitzacions Catalanes
Internacionalment Reconegudes

VII Premi Joan Oró
Us recordem que fins al 31 de desembre està
obert el termini de presentació de treballs del VII
Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca
científica, convocat per l‟ACCC amb el patrocini
del Departament d‟Innovació, Universitats i
Empresa (DIUE) de la Generalitat de Catalunya.
Us recordem també que, des de la passada
edició, el Premi Joan Oró té dues modalitats:
escrita i multimèdia. En cada modalitat,
s‟atorgarà un primer premi de 1000€ al
guanyador, i un màxim de tres accèssits, dotats
amb 350€ cadascun. Podeu consultar les bases
del premi a http://tinyurl.com/3678g8u.

Inauguració de l’exposició «16
Científiques Catalanes» a la
Universitat de Girona
El proppassat 26 de setembre, es va inaugurar
l‟exposició «16 científiques catalanes», a la
Biblioteca del Campus de Montilivi de la
Universitat de Girona. La mostra, de caràcter
itinerant, es basa en el perfil de científiques en
actiu que treballen tant en universitats com en
centres de recerca i empreses a Catalunya, i
està organitzada per l‟Associació Catalana de
Comunicació Científica (ACCC) a través d‟un
ajut del Departament d‟Innovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat de Catalunya i amb la
col·laboració de la FECYT (Fundació Espanyola
per a la Ciència i la Tecnologia).
En aquesta ocasió, la inauguració va coincidir
amb la celebració de la Nit de la Recerca de la
Universitat de Girona, impulsada per la Càtedra
de Cultura Científica i Comunicació Digital
(C4D). L‟exposició podrà ser visitada fins a finals
de novembre, de dilluns a divendres, de 8,00h a
21.30, i caps de setmana i festius, de 9.00 a
20.45.
Més informació: http://16cientifiquescatalanes.
blogspot.com/.

Cartell anunciador del VII Premi Joan Oró (autor: Miquel
Baidal)

Muntatge de l’exposició a la UdG (fotògraf: Miquel Baidal)
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Study trip de l’EUSJA a
Girona
El study trip de l’European Union of Science
Journalists’ Association (EUSJA) que es
realitzarà del 25 al 27 de octubre ja està en
marxa. Coorganitzat per l‟ACCC i la càtedra de
Cultura Científica y Comunicació Digital de la
Universitat de Girona (http://spin.udg.edu/blog),
inclourà visites a centres de recerca de Girona,
amb una extensió al Parc de Recerca Biomèdica
de Barcelona i el complement de visites culturals
al centre històric de Girona i al Museu Dalí de
Figueres. Hi participaran 17 periodistes que
venen d'Alemanya (3), Bèlgica (1), Finlàndia (3),
Hongria (1), Itàlia (2), Països Baixos (1), Regne
Unit (1), República Txeca (1), Romania (2),
Rússia (1) i Suècia (1).

Oferta de la revista Mètode
per a socis de l’ACCC
Mètode es una revista de difusió i divulgació de la
ciència que publica trimestralment la Universitat
de València. La seva qualitat ha estat
reconeguda amb diversos guardons, entre els
quals el Premi Nacional de Periodisme de la
Generalitat de Catalunya 2007, i en ser elegida
revista de referència per la Xarxa Vives
d'universitats. La subscripció té un cost de 25
euros anuals i es fa per anys sencers. L‟ACCC
ha arribat a un acord amb Mètode per tal que els
nostres associats obtinguin algun avantatge en
subscriure-s‟hi. Rebran com a obsequi la
col·lecció completa de les Monografies Mètode,
de les quals s'han publicat tres volums: Albert
Einstein. El seu segle i la seua ciència, Els
nostres naturalistes (Premi Crítica Serra d'Or
2009) i Autobiografia de Charles Darwin. Molt
aviat se‟n publicarà un quart número.
Si hi esteu interessats, ompliu el formulari en el
web de Mètode (http://tinyurl.com/39srye7). A
continuació, envieu un correu a info@metode.cat
indicant-hi que us acabeu de subscriure i que sou
soci o sòcia de l‟ACCC.
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Debat «El Repte de l'Aigua a
Catalunya»
Amb motiu de les properes eleccions, el Grup
d‟Informació Ambiental (GIA) de l‟ACCC), Ecologistes
en Acció de Catalunya, Enginyeria Sense Fronteres i
la Xarxa per una Nova Cultura de l‟Aigua
coorganitzen el debat amb polítics i societat civil «El
Repte de l‟Aigua a Catalunya».
La jornada tindrà lloc el proper 28 d‟octubre a les
18.00 al Col·legi de Periodistes de Catalunya (Rambla
Catalunya,10. ppal). Serà moderada per Joaquim
Elcacho, periodista del diari Avui-El Punt i expresident de l'ACCC, i hi participaran representants
dels diferents partits polítics catalans.
Podeu consultar el programa a http://tinyurl.com/
33qnygh.

Premi X(p)rimenta
L‟ACCC i Talència organitzen, amb el suport del
Departament d‟Educació de la Generalitat,
CosmoCaixa
Barcelona,
l‟escola
de
Telecomunicació i Aeronàutica de Castelldefels
(Universitat
Politècnica
de
Catalunya)
i
l‟Observatori Fabra de Barcelona, el concurs
X(p)rimenta, adreçat a estudiants i professors
d‟ensenyament primari, secundari, batxillerat i
cicles formatius.
L‟objectui principal d‟aquest premi es fomentar la
divulgació científica fent ús de mitjans
audiovisuals. D‟aquesta manera, els alumnes i
professors que vulguin participar hauran
comunicar, mitjançant la filmació en vídeo,
experiments que expliquin i divulguin alguns dels
continguts del coneixement de les ciències i de la
tecnologia dels diferents nivells educatius. Els
millors vídeos rebran premis, i s‟incorporaran al
portal www.recercaenaccio.cat.
Podeu consultar les bases a http://tinyurl.com/
3a74zfw. Mentrestant, si teniu cap dubte, escriviu
a xprimenta@talencia.cat.

Esperem que en tragueu molt profit!
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Nou cicle audiovisual: «Calaix
de ciència»

L’ACCC a la Setmana de la
Ciència

L'ACCC, en col·laboració amb l'Observatori de la
Comunicació Científica (UPF) organitza «Calaix
de ciència», un cicle audiovisual dedicat a la
informació i a la divulgació científica més actual,
on també hi haurà espai per al debat.

Com és habitual, l‟ACCC participarà en la
Setmana de la Ciència que se celebrarà del 8
al 21 de novembre. Aquest any, a més de la
tradicional activitat de «Ciència en el mercat»,
realitzada en el mercat de les Corts el 18 de
noviembre, l'ACCC organitza, el mateix dia, un
Cinefòrum, en el Centre Cívic de Les Corts, en
què es projectarà la pel·lícula «Tortilla Soup» i
que comptarà amb l'assistència de la seva
directora, María Ripoll. L'acte compta amb la
col·laboració de la Comissió per a la Igualtat
de les Dones de Les Corts, el Districte de les
Corts, el mercat de Les Corts, la FECYT, el
Ministeri de Ciència i Innovació i la xarxa
d'Unitats de Cultura Científica.

Des d'aquest dimarts 26 d'octubre, un dimarts de
cada mes a les 18:30, teniu una cita a l'Auditori
del Campus de la Comunicació de la Universitat
Pompeu Fabra (Roc Boronat 138, Barcelona). El
cicle arrenca amb la projecció del documental
«Universo Extremo», una projecció que ens
presenta com el telescopi Magic detecta i
analitza els raigs gamma que arriben a la Terra
des dels llocs més convulsos de l'univers. A més,
comptarem amb la presència de la seva
directora, María Teresa Soto i del productor José
Ignacio Latorre, director del Centro de Ciencias
de Benasque Pedro Pascual. Anirem informant
de la programació, sobre la qual esperem també
els vostres suggeriments mitjançant l'adreça
comunicacio@accc.cat.

Cartell del Cinefòrum

Nous carnets de l’ACCC
El nou carnet imprès en PVC, un material més
resistent que l‟anterior, ja ha estat enviat als
socis. Aquest nou carnet és el que us
acreditarà com a soci per gaudir dels
avantatges que porta pertànyer a aquesta
associació, que ja té una carrera de vint anys
lluitant i representant els comunicadors dels
diferents àmbits de la ciència i la tecnologia.
Cartell del Cicle
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L’ACCC a les xarxes socials
Com molts de vosaltres ja sabreu, l‟ACCC té presència a Facebook i Twitter amb una alt nivell de
participació. Però amb això l‟ACCC no en té prou i l‟Associació s‟estén per les xarxes socials. Visiteu la
nostra
nova
pàgina
de
flickr,
on
pujarem
les
fotos
de
les
nostres
activitats:
www.flickr.com/photos/accc_/

Activitat a la llista de correu
Els debats portats a terme durant aquest mes s‟han centrat en temes ben diversos, com ara els Premis
Nobel 2010 o l‟article publicat per J.M.Baldasano sobre la polèmica reducció del límit de velocitat als
accesos de Barcelona. Arran la promoció de la serie Cosmos, impulsada pel diari Público, a la llista de
l‟ACCC es va debatre la gran capacitat divulgativa del seu creador, el famós astrònom Carl Sagan, i com
algunes d‟aquestes obres de divulgació científica han estat clau en les motivacions científiques de diverses
generacions. Seguint aquesta línia, es va plantejar fins a quin punt, les sèries de metges o de físics d‟avui
dia desperten les ganes de fer ciència del jovent, o si l‟augment d‟estudiants de criminologia d‟enguany pot
ser conseqüència de l‟explosió de sèries com CSI, The Wire o Monk.
Aquest debat va a portar a una discussió terminològica al voltant del concepte “divulgació” com a terme
adequat per parlar de la disseminació de la ciència. Per a alguns llistaires, fer divulgació implica caure en la
condescendència i en la manca de rigor científic. Per tant, seria millor parlar, simplement, de comunicació o
de comunicació social de la ciència. D‟altres, però, opinaven que divulgació és el terme correcte, ja que
divulgar prové del llatí vulgo, que significa „poble‟, i no „vulgar‟. Per tant, fer divulgació és apropar la ciència a
la població i no implica cap pèrdua de rigor en la informació.
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:
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