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1. Presentació
Amb el nom d'ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (ACCC)
es constitueix el 1990 una entitat que agrupa periodistes especialitzats en comunicació
social de la ciència, tecnologia, medicina i medi ambient, així com altres professionals,
en especial científics, editors i divulgadors, i entitats i institucions del camp de la
comunicació científica, tecnològica i ambiental.
L'Associació s’adreça especialment a aquells professionals de l’àmbit cultural i
lingüístic català, així com a les entitats, institucions i empreses que tinguin la seu a
Catalunya.
Actualment, l’Associació Catalana de Comunicació Científica té més d’un centenar de
socis, repartits a parts iguals entre professionals de la comunicació i professionals de
la ciència.
Els presidents de l’ACCC han estat Vladimir de Semir, Luís Ángel Fernández Hermana
i Joaquim Elcacho.
L’ACCC manté relacions especials amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC),
atès que una part significativa dels seus membres són socis d’ambdues entitats. La
seu de l’ACCC és al Centre Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB).

1.1. Estructura
L’ òrgan sobirà de l’ACCC és l’Assemblea General, que es reuneix un cop l’any i a la
qual poden assistir tots els associats amb veu i vot.
La Junta directiva és l’òrgan que gestiona l’Associació. Els seus membres, que es
renoven cada dos anys, són elegits pel vot directe dels associats. Està organitzada en
vocalies, que atenen els diferents aspectes de la comunicació científica i les activitats
de l’ACCC.
Dins de l’ACCC hi ha dos grups de treball:
Grup d’Informació Ambiental (GIA): grup de treball constituït el 1997 en el si de
l’Associació Catalana de Comunicació Científica, que s’ocupa dels assumptes
relacionats amb el medi ambient.
Grup SCICOM: grup que va néixer a finals de 2005 arran de la supressió al diari Avui
de la secció de ciència dels dissabtes; intenta ser un grup de pressió.
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1.2. Objectius
L’Associació Catalana de Comunicació Científica té com a finalitats:
•

Comunicar els temes científics, tecnològics, mèdics i ambientals al públic en
general i promoure una presència adequada d'aquest tipus d'informacions en els
mitjans de comunicació, així com estimular la formació i dedicació dels periodistes
en aquest camp.

•

Vetllar per la independència i objectivitat dels continguts informatius i per la llibertat
d’expressió en el camp de la comunicació científica.

•

Facilitar el diàleg, les relacions i l’accés a les fonts informatives i promoure
activitats de caràcter informatiu.

•

Facilitar les reunions entre els seus socis i les persones i entitats que tinguin
coneixements o materials d’interès per a l'Associació.

•

Promoure la relació entre els professionals de la comunicació i els professionals de
la ciència.

•

Promoure l’ús del català en l’àmbit de la comunicació científica.

Com a objectius complementaris, l’Associació es proposa:
• Facilitar la formació permanent dels associats.
• Incentivar el debat i l’autocrítica entre els comunicadors de la ciència.
El Grup d’Informació Ambiental, incorpora, a més, els següents objectius específics:
•

Promoure la informació especialitzada en l’àmbit del medi ambient.

•

Facilitar l'intercanvi d'opinions i punts de vista entre els membres de l'equip de
treball, el conjunt de periodistes d'aquesta especialitat i els diferents col·lectius
socials, experts, científics i polítics relacionats amb la gestió, l'estudi i la defensa de
l’ambient.

•

Contribuir a la formació professional dels periodistes dedicats a la informació
ambiental i dels estudiants interessats en aquesta especialització.

•

Treballar pel lliure exercici professional.

•

Actuar en defensa de la total transparència i accessibilitat de les fonts informatives
relacionades amb l’ambient.

•

Respectar i fer respectar el codi deontològic aprovat per la professió periodística a
Catalunya i totes aquelles conductes ètiques que facilitin la dignificació del treball
professional en l'àrea especialitzada del medi ambient.
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2. Activitats, comitès i organitzacions
2.1. Comitès i organitzacions
L’ACCC és membre de:
•

Federació Mundial de Periodisme Científic (World Federation of Science
Journalists, WFSJ): el 2005 la WFSJ va acceptar l’ACCC com a membre
d’aquesta organització mundial que organitza cada tres anys un congrés de
periodisme científic (www.wfsj.org)

•

Unió Europea d’Associacions de Periodistes Científics (European Union
of Science Journalists Associations, EUSJA): el 2006 se’n va sol·licitar
l’ingrés, que ha de ser ratificat en l’Assemblea general de 2007 (17 de març) de
l’EUSJA. (www.eusja.org). (Fins que el 2006 es van reformar els estatuts
d’EUSJS; l’ACCC no ha pogut sol·licitar-ne l’ingrés perquè només s’admetia
una associació per estat.)

L’ACCC participa en els següents comitès i organitzacions:
•

Comitè social del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació
Tecnològica (CIRIT). Òrgan col·legiat de coordinació i de planificació de les
competències de la Generalitat en matèria de política científica i d'innovació
tecnològica a Catalunya. Responsable ACCC Mercè Piqueras.

•

Comitè organitzador de la Setmana de la Ciència a Catalunya que coordina la
Fundació Catalana per la Recerca (FCRI). Una setmana on s’organitzen més de
450 activitats arreu de Catalunya. Responsable ACCC: Mercè Piqueras.
(www.setmanaciencia.org)

•

Presència en el comitè assessor del Descartes Prize
Communication de la UE. Responsable. ACCC: Mercè Piqueras.
(cordis.europa.eu/science-society/descartes)

•

Plataforma Ciència i Societat. Representant: Claudi Mans

•

Consell Català de Comuncació Científica (C4). Entre els seus membres n’hi ha
que són també membres de la Junta directiva de l’ACC. (www.cquatre.cat)

•

Xarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat. Grup del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat. Representant del grup GIA de l’ACCC: M. Josep
Picó. (www.edusost.cat)

•

Consell promotor de Barcelona Ciència 2007. Programa de difusió cultural de
l’Ajuntament de Barcelona. Entre els seus membres n’hi ha que són també
membres de la Junta directiva de l’ACC.

for

Science
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2.2. Activitats
L’ACCC organitza o participa en l’organització de diferents actes per al públic en
general i trobades específiques per tal d’acostar i relacionar els professionals de
diferents sectors entorn la comunicació científica.
•

Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica
Des de 2003 l’Associació Catalana de Comunicació Científica
(ACCC) convoca el premi a la divulgació de la tasca dels joves
investigadors, que des del 2004 es va passar a denominar Premi
Joan Oró a la divulgació de la recerca científica. El premi compta
amb la col·laboració i el patrocini del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa (DIUE), de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar incentius als joves
investigadors perquè posin en pràctica les seves capacitats per
comunicar el contingut i el valor de la seva recerca científica i facilitar
la publicació als mitjans de comunicació dels treballs de divulgació
que generin.
L’ACCCes reserva el dret de presentar l’article guanyador al Premi
Descartes de Comunicació Científica, de la Comissió Europea.

•

Jornades d’Informació Ambiental

Organitzades pel Grup d'Informació Ambiental (GIA) de l'Associació Catalana de
Comunicació Científica (ACCC), les jornades se celebren anualment des de l’any 2000
amb la finalitat de presentar una visió àmplia que reculli tots els punts de visita
respecte un tema d’actualitat o de futura actualitat d’informació ambiental. Les
jornades s’adrecen als professionals de la comunicació del sector i consisteixen en
una taula rodona, de dues hores, amb experts de diferents àmbits, que fan
intervencions d’entre 15 i 20 minuts cadascun, i una fila 0 amb altres representants
implicats i interessats en el tema, que també participen en el debat. Posteriorment hi
ha un dinar amb els periodistes per poder aprofundir en alguns temes específics.
•

Jornades d’actualitat científica

L’ACCC organitza diverses conferències dirigides als comunicadors, sobre temes
d’actualitat científica. S’acostuma a complementar la conferència que és oberta al
públic, amb un dinar entre el/s conferenciant/s i els mitjans de comunicació.
•

Altres activitats

L’ACCC participa en diverses activitats organitzades per altres entitats, a els quals és
convidada, com ara participació en jurats de premis, taules rodones, presentacions,
conferències, trobades, consells consultius, visites a centres o congressos.
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3. Publicacions en paper i digitals

3.1. Butlletins Papers de Comunicació Científica
La principal publicació de l’ACCC és el butlletí Papers de comunicació Científica de
l’ACCC. El primer número es va publicar el juliol - agost del 1996 i fins el 2006 s’han
fet 43 números. Algunes de les seccions sòn: Papers Interns, amb cròniques d’actes
socials relacionats amb la comunicació de la ciència; les eines del comunicador.
Articles de comunicació científica; la cuina de la comunicació, anàlisi de casos; el racó
de la llengua, on s’analitza algun cas actual relacionat amb el vocabulari científic; o la
secció de joves on es publiquen els articles guanyadors del premi Joan Oró.
L’edició electrònica està disponible en format pdf al web de l’ACCC:
www.accc.cat/papers-de-comunicacio-cientifica.htm

3.2. Directoris
•

Directori de Comunicació Ambiental. Periodistes i mitjans a Catalunya

Aquest directori és una iniciativa del Grup d'Informació
Ambiental (GIA) de l'Associació Catalana de Comunicació
Científica (ACCC), que es va produir gràcies al suport del
Departament de Medi Ambient i Habitatge. La digitalització en
format base de dades i la revisió van ser possibles gràcies al
suport de la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de
Catalunya.
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Aquesta nova eina ha permès un nivell molt més alt d’interacció entre els
professionals, generant un dinamisme que permet tenir les dades actualitzades de tots
els que surten al directori. La base de dades disposa de més de 200 entrades de
professionals i més de 170 entrades d’entitats i mitjans.
•

Directori de comunicació científica i de salut. Professionals i mitjans de
comunicació a Catalunya.

Aquest directori de periodistes especialitzats en ciència i salut en l’àmbit de Catalunya
està promogut i gestionat per l’ACCC, i compta amb el patrocini de Novartis. Està
disponible en format de base de dades al web de l’ACCC.
www.accc.cat/directori_ccs.htm

3.3. Monografies
Des de l’any 2003 l’ACCC pública en un llibret la conferència d’inici d’any. La
publicació compta amb el patrocini de Novartis; es publica en català i en castellà i es
distribueix entre els associats. En el web de l’ACCC se’n pot trobar la versió en pdf.
Fins el 2006 s’han realitzat les següents publicacions:
- Investigació en cèl·lules mare: mites i realitats, de Bernat Soria, de l'Institut de
Bioenginyeria de la Universitat Miguel Hernández d’Elx
- La Marea negre del Prestige, de Michele Girin, del Centre de Documentation de
Recherche et d’Expérimentation sur les Pollutions Accidenteles des Eaux CEDRE
- La lluita contra la malària, de Pedro Alonso, del Centre de Salut Internacional de
l’Hospital Clínic-Universitat de Barcelona.
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3.4. Web de la Ciència i el Medi Ambient
www.accc.cat
A partir del 2002 la Junta compta amb una vocalia específica per al web.
Els principals serveis que ofereix el web de l’ACCC són:
•
•

•
•
•
•

Presentació de l’Associació Catalana de Comunicació Científica
Format digital de les publicacions de l’ACCC:
• Papers de comunicació Científica l’ACCC
• Directori de Comunicació Científica i de Salut. Professionals i mitjans de
comunicació a Catalunya
• Directori de Comunicació Ambiental. Periodistes i mitjans a Catalunya
• Memòries de l’ACCC
• Conferències.
• Altres llibres destacats.
Agenda de les reunions, conferències, trobades i altres activitats relacionades amb
la ciència i la comunicació científica.
Borsa de treball
Accés a la llista de distribució de l’ACCC
Enllaços d’interès en comunicació i divulgació científica

3.5. Llista de distribució de l’ACCC
L’ACCC té una llista de distribució per correu electrònic en la qual participen
nombrosos associats, i altrescientífics i comunicadors de ciència. La inscripció és
oberta a tothom que tingui interès per la comunicació de la ciència. El nombre de
membres de la llista en data de 12 de febrer de 2007 és de 440. A principis de 2006,
n’hi havia 355. (L’augment durant el darrer anys ha estat de gairebé un 20%.) A finals
de 2004 eren 290; i a finals del 2003 eren uns 230, aproximadament. Principalment de
Catalunya, de la resta d’Espanya i d’Amèrica Llatina. Mensualment la llista distribueix
una mijana de 100 correus.
La funció principal de la llista és tenir un mitjà de comunicació i de debat professional
ràpid i eficaç, que permet emetre comunicats de premsa i anunccis d’activitats de
diverses institucions, alhora que actua com a fòrum de debat sobre temes diversos
relacioants amb la ciència i la comunicació científica.
Algunes publicacions i programes habitualment envien ala llista per avançat el resum
dels seus productes de comunicació científica. També hi arriben les notes de premsa
de centres de recerca, universitats, societats científiques, acadèmies o parcs científics,
i altres centres de divulgació com museus, associacions, etc.
Tota la informació per subscriure-us a la llista podeu trobar-la a l’adreça:
http://groups.yahoo.com/group/acccnet
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Nombre de missatges
Total gen feb mar abr maig juny jul
2007

ago sep oct

nov dic

136

2006 1520 124 132 211 103 123

156 128 58

99

143 139 104

2005 1370 73 114 113 143 138

136

78

21

91

152 207 104

2004 1364 114 119 156 114 187

103 131

5

103

83

2003 1069 160 102 77

64

99

76

55

12

87

110 133

94

2002 809
2001 504

40

145 104

80

52

75

75

79

78

5

32

115

88

90

35

50

47

62

52

27

13

36

54

82

46

3.6. Material de difusió
•

Des del 2004 s’ha produït un tríptic de l’ACCC per tal de fer conèixer l’associació i
promoure la captació de socis.

10
ACCC
Memòria 2006

ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
(ACCC)

4. Entitats col·laboradores
Els estatuts de l’ACCC consideren la figura de les Entitats Col·laboradores, que són
institucions i empreses que col·laboren al manteniment de l’Associació, donant-li
suport corporatiu i econòmic, mitjançant aportacions anuals l’import de les quals fixa la
Junta Directiva.
Entitats col·laboradores de l’any 2006:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACITRE
Aigües de Barcelona. Grup AGBAR.
Ciment Català (Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya)
Feique (Federación Española de Industrias Químicas)
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Gas Natural
Laboratoris Dr. Esteve S.A
Novartis Farmacéutica
USP Institut Universitari Dexeus.

4.1. Beneficis i drets de les entitats col·laboradores
D’acord amb els estatuts de l’ACCC, les entitats col·laboradores tenen dret a:
•

Rebre tota la informació ordinària i convocatòries corrents que la Junta Directiva
dirigeix als associats.

•

Assistir a l’Assemblea General Ordinària de l’ACCC, amb veu, però sense vot.

•

Tenir accés preferencial respecte d’altres entitats a l’hora de col·laborar en els
actes que l’ACCC organitza.

•

Constar com a Entitat Col·laboradora en els anuncis de les activitats organitzades
conjuntament, tan impresos com a través de la llista de distribució com del Web de
la Ciència.

•

Constar públicament com a entitat col·laboradora de l’ACCC a la pàgina de crèdits
en el Web de la Ciència de l’Associació.

•

Poder fer constar la seva qualitat d’entitat Col·laboradora de l’ACCC en les seves
comunicacions empresarials.

•

Publicar els avisos de les seves activitats i les notes de premsa a la llista de
distribució de l’ACCC.

D’altra banda l’associació ha rebut diversos ajuts per a activitats concretes de:
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•
•
•
•

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Fundació Territori i Paisatge de la Fundació Caixa Catalunya
Regidoria de la Ciutat de Coneixement (Ajuntament de Barcelona).

5. Activitats 2006

5.1. Activitats de l’ACCC
•

XIII Assemblea General Ordinària de l’ACCC. Assistents 23, s’excusen 13
persones. Data: 8 de febrer de 2006.

•

Acte d’inici d’any: L’acte va tenir lloc el 15 de febrer i hi van assistir 68 persones.

•

o

Lliurament del II Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca
científica. Total de treballs presentats: 40. Els membres del Jurat van ser:
Olga Alay (DURSI), Joaquim Elcacho (ACCC), Mercè Piqueras (ACCC),
Gregori València (ACCC), Jaume Estruch (ACCC). Va presidir l’acte
Francesc X. Hernàndez, director general de Recerca. Premi i acte
patrocinats pel DURSI.

o

Conferència d’inici d’any ACCC. Anna Veiga, directora del banc de
cèl·lules mare del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB),
va parlar de la medicina del futur: investigar amb cèl·lules mare i avançar en
l’aplicació de la medicina regenerativa. Assistents a l’acte 68. L’acte va ser
patrocinat per l’Instituto Novartis de Comunicación en Biomedicina.

Jornada d’actualitat Científica. Taula rodona “L’arribada del mosquit tigre”.
Ponents:
Antoni
Torrell,
biòleg del Departament de
Medi Ambient i Habitatge;
Tomàs Montalvo, responsable del programa de Vigilància del mosquit tigre a la
ciutat de Barcelona de la
Agència de Salut Pública de
Barcelona; Roger Eritja, biòleg del Servei de control de
mosquits del Baix Llobregat.
Va tenir lloc el 8 de novembre
i a l’acte van assistir 40 periodistes científics. L’activitat va
ser coorganitzada per l’ACCC
i el Centre Internacional de Premsa de Barcelona, i patrocinada per Novartis.
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•

Setmana de la Ciència 2006: dins les activitats de la Setmana de la Ciència,
M. Piqueras, va fer els dies 13 i 15 de novembre una passejada científica per la
Rambla i voltants, dirigida a alumnes d’ensenyament secundari. Així mateix, Claudi
Mans, vocal de l’ACCC, va impartir la conferència inaugural de la Setmana. El
tema central va ser l’alimentació al segle XXI.
•

"La cuina a la llar: plaer, tradició i
ciència". Actrivitat organitzada en
col·laboració amb la Regidoria
Ciutat del Coneixement de
l’Ajuntament de Barcelona, la
Comissió per a la Igualtat, del
districte de les Corts, i el Centre
d´Ensenyament
Superior
de
Nutrició i Dietètica (CESNID). En
el marc de la Setmana de la
Ciència 2006. Responsable de
l’ACCC: M. Piqueras. Mercat de
les Corts (novembre).

•

Turisme científic. Viatge a Londres: seguint les petjades de Charles Darwin (1 al
5 de novembre).

•

Solicitud a Correus d’un segell dedicat al bioquímic Joan Oró. S’han adherit a
la sol·licitud entitats catalanes, estatals i internacionals.

•

Cafè científic a l’Ateneu: 33 professionals de diferents camps van assistir al cafè
que tractava sobre “Nutrició al segle XXI”. L’acte va tenir lloc el 28 de desembre, a
la Sala “Pompeu Fabra” de l’Ateneu Barcelonès. Activitat coorganitzada per la
Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRI) I l’Associació Catalana de
Comunicació Científica (en nom de l’Asociación Española de Comunicación
Científica), dins del projecte europeu WONDERS. Coordinadores: M. Piqueras, per
l’ACCC, i Carmen Chica de la FCRI.

•

Conferències sobre temes de ciència a l’Ateneu Barcelonès. Durant el 2006 s’hi
van fer 9 conferències, organitzades per l’Ateneu amb la col·laboració de l’ACCC.
Coordinador, Lluís Reales.

•

Jornada "Net-Health 2006: L’acreditació de qualitat dels llocs web sobre
salut". (9.d’octubre). Organitzada per L'Observatori de Comunicació i Salut InComUAB. ACCC entitat col·laboradora.

5.2. Activitats dels grups GIA i SCICOM de l’ACCC
Activitats del grup GIA
• I Jornada Forestal per a professionals de la Comunicació (13 de juny).
Coorganitzada pel GIA i el Consorci Forestal de Catalunya (CFC). A la jornada
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es va presentar el CFC i es van tractar temes d’actualitat, com la reforma de la
llei bàsica de boscos o la gestió forestal com a estratègia per a la prevenció
d’incendis. La jornada va comptar amb la participació de Josep M. Vila
d’Abadal i Joan Rovira, del CFC, i Marc Castellnou, del GRAF-Bombers.
•

Reunió amb Ciment Català sobre energies alternatives i el protocol de
Kyoto (14 de novembre): en la trobada es va concloure que les set fàbriques
de ciment de Catalunya podrien fer servir combustibles alternatius a partir de
l’any vinent per reduir les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle,
causants del canvi climàtic

Activitats del grup SCICOM
•

•
•

Visita a l’exposició “Planeta Terra: Coneix i actua”, Museu de Ciències
Naturals de la ciutadella. (26 d’octubre). Visita d’una part d’aquesta exposició
temporal produïda per l’Institut de Ciències del Mar (ICM). Elisabetta de
Broglio, responsable de Comunicació de l’ICM va ser l’encarregada d’explicar
com es va fer l’exposició.
Sortida a València. (novembre) Visita a l’oceanogràfic i presentació del
manifest durant la setmana de la ciència valenciana i visita a la càtedra de
divulgació de la ciència de la UV.
Trobada Qui som? Activitat coorganitzada amb la Societat Catalana de
Biologia, a l’Institut d’Estudis Catalans (13 de desembre), amb l’objectiu de
fomentar la relació entre les enstitats que es dediquen a la divulgació o la
promoció de la ciència en la ciudadania. Presentació d’entitats i comitès de
comunicació científica: Tomàs Molina (C4), M. Piqueras (ACCC), J. Estruch
(COSCE), Blanca Nieto (CiMa), Jordi Mas (ESOF).

5.3. Presentacions i altres activitats
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunió a Brussel·les d’entitats que atorguen premis de divulgació científica
Reunions preparatòries del 18è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua
Catalana (Mercè Piqueras hi representa l’ACCC)
Presentació de Steve Harding, conferenciant en el Projecte NOW, al CCCB. M.
Piqueras 22 d’abril.
Presentació llibre Josep M. Esquirol. M. Piqueras. Col·legi Periodistes, 2 de
maig.
Jornada Communiqué. (Alpha Galileo) Organitzada, en el CSIC, per la FECYT
(28 de juny). A la Taula Rodona va participar M. Piqueras
ESOF 2006 a Munich. Representant B. Bonmatí (juliol)
Presentació d’Emili Gelpí, conferència sobre Joan Oró. M. Piqueras, a l’IEC el 4
d’octubre.
Presentació DVD sobre recerca arqueològica a la Tierra de Fuego. M. Piqueras.
CSIC, 20 de desembre.
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6. Fitxa tècnica de l’ACCC
Seu social:
Rambla de Catalunya, 10 1r.
08007 Barcelona
Telèfon: (93) 412 11 11
Fax: (93) 317 83 86
correu electrònic: accc@fcr.es
URL: www.accc.cat

Nombre de socis el 31 de desembre de 2006: 107

Junta directiva de l’ACCC 2006
PRESIDENTA
Mercè Piqueras
Biòloga, dedicada a l'edició i divulgació científiques. Staff Editor de la revista
International Microbiology. Col·laboradora del diari Avui.
VICEPRESIDENTA
Cristina Ribas
Generalitat de Catalunya.
SECRETARI
Lluís Reales
Periodista. Professor de periodisme científic a la UAB
TRESORER
Pere Estupinyà
Bioquímic
Comunicador científic Smartplanet - REDES TVE
VOCALS
Vocalia Científica
Claudi Mans
Catedràtic d’Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona
Vocalia Activitats
Rosa Martínez
Biòloga i redactora científica de la Unitat de Comunicació a la Universitat de Barcelona
Vocalia web i llista de distribució
Mercè Fernández
Responsable de comunicació del CSIC a Catalunya
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Vocalia ensenyament
Jordi Mazón
Físic. Professor de física a l’ensenyament secundari i universitari.
Centra la seva activitat de divulgador en l’àmbit de la meteorologia i ciències afins.
Vocalia medi ambient
M. Josep Picó
Periodista i directora de la revista NAT
ASSESSORS
Joaquim Elcacho
Expresident. Periodista especialitzat en medi ambient, ciència i tecnologia. Redactor
del diari Avui.
Jaume Estruch
Editor científic
Martí Domínguez
Director de la revista de divulgació científica Mètode
SECRETARIA TÈCNICA (accc@fcr.es)
Raimundo Roberts (gener-juny)
Periodista científic
Bibiana Bonmatí (juliol-desembre)
Comunicadora científica
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