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L’ACCC impulsa un 
projecte per recopilar 
bones pràctiques de 
periodisme científic 

 
Lectors voluntaris seleccionaran articles 

publicats a mitjans digitals 

Amb l’objectiu de fomentar i visibilitzar 
exemples de bones pràctiques de periodisme 
científic digital a Espanya, l’Associació Catalana de 
Comunicació Científica (ACCC) ha engegat un 
projecte de recerca per tal de recopilar articles de 
periodisme d’investigació, de dades o noves 
narratives que en serveixin d’exemple. L’ACCC 
desenvoluparà una base de dades amb la 
col·laboració de lectors voluntaris «entrenats» per tal 
de seleccionar peces d’informació científica, 
mediambiental, de salut o tecnològica de qualitat. 

Finançat per la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) -a través de la 
seva convocatòria d’ajuts per al foment de la cultura 
científica, tecnològica i de la innovació-, l’Associació 
durà a terme aquest projecte al llarg de 2016 per tal 
d’identificar bones pràctiques a partir de criteris 
derivats d’exemples internacionals i consensuats 
entre professionals del periodisme científic i 
persones del món acadèmic. El resultat serà una 
selecció d’un conjunt d’articles realitzada per 
la xarxa de lectors que s’apuntin a través del 
següent formulari de participación: bit.ly/1PfSKGa. 
Els voluntaris rebran indicacions específiques per tal 
d’assegurar un criteri  homogeni a l’hora de triar els 
continguts i seran reconeguts als agraïments 
d’aquest projecte. Els mitjans a explorar són diaris 
digitals o versions en línia de mitjans de premsa de 
l’Estat en qualsevol de les quatre llengües oficials. 
 
Perfil del voluntari 

No es busca un perfil concret de voluntari, 
poden ser professionals del periodisme o la 
comunicació científica, tècnica, medioambiental o de 
l’àmbit de la salut; professors o estudiants de 
periodisme, comunicació o ciència; o en general, 
qualsevol persona amb formació científica, tècnica o 
humanista que tingui interès i/o experiència en 
comunicació.  
 

periodisme, comunicació o ciència; o en general, 
qualsevol persona amb formació científica, tècnica o 
humanista que tingui interès i/o experiència en 
comunicació.  
 

 
 

Cristina Ribas, presidenta de l’ACCC i una 
de les coordinadores del projecte, apunta que 
«s’està fent una feina de molta qualitat, encara que 
minoritària, en periodisme especialitzat en ciència, 
que sovint passa desapercebuda fins i tot per als 
professionals d’aquest àmbit.» Ribas afegeix que, 
amb aquest estudi, «intentarem detectar una mena 
de ‘Pulitzers’ del periodisme científic a l’Estat per 
encoratjar l’elaboració d’aquests productes d’alta 
qualitat a partir d’uns criteris consensuats amb 
professionals i acadèmics de l’entorn europeu.» 

El projecte seleccionarà exemples 
d’excel·lència en periodisme d’investigació i 
en formats innovadors, i sempre amb una base de 
qualitat, que passa pel rigor, la contextualització, 
l’originalitat o l’anàlisi crítica del sistema d’R+D, 
entre altres qüestions. 

«Identificar exemples de periodisme d’alta 
qualitat i visibilitzar-los entre els professionals i els 
lectors pot ser una font d’inspiració per als 
periodistes i un reconeixement per als companys 
que assoleixen resultats excel·lents. També pot 
servir per identificar en quins àmbits (temes, formats, 
eines comunicatives, etc.) estem treballant bé, i en 
quins altres hem de millorar», indica Michele 
Catanzaro, periodista científic i físic, qui també és un 
dels cordinadors d’aquest estudi. Per tal de 
compartir experiències, metodologies i resultats, 
l’Associació preveu, en el marc del projecte, la 
realització d’una trobada presencial entre 
professionals de la informació científica de l’Estat i 
establir un sistema per tal de nodrir aquesta base de 
dades de forma sostenible en el temps, així com 
explorar l’ampliació del projecte cap a Europa i 
Llatinoamèrica en el futur. 

L’equip de treball està format Esther Marín 
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compartir experiències, metodologies i resultats, 
l’Associació preveu, en el marc del projecte, la 
realització d’una trobada presencial entre 
professionals de la informació científica de l’Estat i 
establir un sistema per tal de nodrir aquesta base de 
dades de forma sostenible en el temps, així com 
explorar l’ampliació del projecte cap a Europa i 
Llatinoamèrica en el futur. 

L’equip de treball està format Esther Marín 
(Doctora en Biologia i Biotecnologia Vegetal, 
comunicadora científica freelance) i Agustín López 
(Periodista freelance, màster en Comunicació 
científica i en Història de la Ciència), ambdós socis 
de l’ACCC. 
 

 

Webinar: «Criteris per 
recopilar bones pràctiques 

de periodisme científic» 
  

Destinat als lectors voluntaris que col·laborin en 
la selecció de continguts 

  
Interès i sentit crític per la recerca i el 

periodisme científic. Aquests són els principals 
requisits que han de tenir aquelles persones 
interessades a ser lectors voluntaris del projecte de 
recerca que l’Associació Catalana de Comunicació 
Científica (ACCC) impulsa -gràcies al suport 
econòmic de la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT)- per tal de localitzar bones 
pràctiques de periodisme científic a mitjans 
espanyols que serveixin d’exemple tant per als 
professionals de la comunicació com per al públic 
general interessat en temes de ciència, tecnologia, 
salut i mediambient. Per això, el proper 5 d’abril -de 
18.30 a 20.30- l’ACCC organitzarà un taller formatiu 
al Col·legi de Periodistes de Catalunya (Rambla de 
Catalunya 10, 1r de Barcelona) que també es podrà 
seguir de manera remota a la xarxa. 

En cas de voler participar en el projecte com 
a lector voluntari, cal omplir el següent formulari de 
participació: bit.ly/1PfSKGa. La data límit per 
inscriure’s és el 31 de març. 

Aquest taller serà conduït per Cristina Ribas, 
presidenta de l’ACCC, i el periodista científic i físic, 
Michele Catanzaro, ambdós coordinadors del 
projecte, amb la participació d’Esther Marín, doctora 
en Biologia i Biotecnologia Vegetal i comunicadora 
científica freelance, i Agustín López, periodista 
freelance. 

Aquest taller serà conduït per Cristina Ribas, 
presidenta de l’ACCC, i el periodista científic i físic, 
Michele Catanzaro, ambdós coordinadors del 
projecte, amb la participació d’Esther Marín, doctora 
en Biologia i Biotecnologia Vegetal i comunicadora 
científica freelance, i Agustín López, periodista 
freelance. 
 

 

Visita de membres de 
l’ACCC a la 

dessalinitzadora del 
Llobregat 

 
Crònica de l'activitat 

 
Claudi Mans (ACCC). Amb motiu del Dia 

Internacional de l'Aigua, 22 de març, diversos socis 
de l'Associació Catalana de Comunicació Científica 
(ACCC) vam visitar la dessalinitzadora del Llobregat, 
gestionada per Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la més 
gran d'Europa dedicada a produir aigua de boca. Va 
ser inaugurada el 2009 després d'un període de 
sequera important a Catalunya, i pot complementar 
el subministrament d'aigua potable a 120 municipis 
de la xarxa d'ATLL, que representen més de quatre 
milions d'habitants. Forma part de la complexa xarxa 
de potabilització, magatzematge i distribució d'aigua 
potable de les conques del Ter i el Llobregat, que 
inclou, a més, dues plantes potabilitzadores 
(Cardedeu i Abrera), una altra dessalinitzadora 
(Tordera) i diverses plantes de distribució. 
 

 
  

La planta d’osmosi inversa (foto: Claudi Mans) 
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La visita va ser acompanyada per Irene 
Obis (comunicació), Carlos Migul (cap de planta) i 
Fernando Valero (recerca i innovació), juntament 
amb Xavier Puig, uns dels organitzadors. En primer 
lloc es va fer una presentació de l’empresa i la 
xarxa global, on es va destacar la robustesa que 
dóna al sistema la connexió Ter-Llobregat per 
Collserola, que permet subministrar aigua d’una 
conca a l’altra flexibilitzant el sistema global. Es van 
donar detalls de la planta dessalinitzadora, 
destacant-ne les seves dimensions i els sistemes de 
recuperació d’energia específics de la planta. La 
presentació va finalitzar amb una descripció de les 
principals línies de recerca que desenvolupa ATLL 
en col·laboració amb universitats i CSIC, com ara 
els estudis per minimitzar el brom present de forma 
natural a l’aigua del Llobregat degut a la mineria 
salina, i els procediments de minimitzar-ho. 

La visita a la planta va seguir el recorregut 
de l’aigua, començant amb els pretractaments, 
seguits de  les filtracions obertes i tancades. L’aigua 
de mar, un cop filtrada, passa a les unitats d’osmosi 
inversa on deu bastidors amb centenars de 
membranes de poliamida permeten que de cada 
cent litres d’aigua de mar inicials s’obtinguin 45 
litres d’aigua potable sense sal, i un rebuig 
consistent en una salmorra concentrada de sal, que 
es barreja amb l’aigua residual ja tractada 
procedent de l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals (EDAR) del Llobregat i, conjuntament, 
s’envia a un emissari submarí. 
 

 
 

El grup de l’ACCC a la visita (foto: Claudi Mans) 

 

L’aigua dessalada es condiciona amb 
calcita i diòxid de carboni per mineralitzar-la 
lleugerament, i es tracta amb hipoclorit de sodi per 
assegurar-ne la desinfecció. Aquesta aigua ja pot 
ser distribuïda directament a l’usuari a través de les 
diferents xarxes. 

La visita va ser molt interessant i ben 
explicada. El tast final de l’aigua dessalinitzada ha 
permès constatar la qualitat del procés de 
tractament. 
 
 

Jordi Balaguer: «Gràcies a 
l’ACCC puc conèixer 

professionals amb altres 
experteses diferents a la 

meva» 

 
Entrevista al soci responsable del Grup 

d’emprenedoria 
 

Oriol Recasens (ACCC).  Aquest hivern no serà 
recordat justament per un marcat fred, però el 
vespre del passat 3 de març l’ambient era bastant 
fresc. Un ambient que propiciava la cerca d’un bar 
on poder gaudir d’aquella ja recorrent trobada de 
divulgadors i comunicadors científics impulsada per 
l’Associació Catalana de Comunicació Científica 
(ACCC), el Beer for science. En aquesta ocasió la 
trobada va tenir lloc al barceloní bar La Xalupada. 

És en aquest ambient -i després d’una 
agradable trobada del grup d’emprenedoria de 
l’ACCC, on s’han pogut posar en comú experiències 
laborals i professionals d’alguns dels nostres socis- 
que ens trobem amb en Jordi Balaguer Bruguera, 
divulgador especialitzat en biologia. 

En Jordi, al front del mencionat grup de 
treball d’emprenedoria, un home que acaba de fer la 
quarantena i amb un somriure que convida a parlar 
amb ell, ens permet fer-li algunes preguntes sobre 
la seva activitat professional. I entre cervesa i 
crispetes que volen per les taules plenes de 
divulgadores i divulgadors que posen en comú les 
inquietuds dels últims dies, ens immergim en una 
absorbent conversa. 

Oriol: Perdona, Jordi, per retirar-te uns 
minuts de la conversa que teníem en el bar. 

Jordi: És un plaer. 
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divulgadores i divulgadors que posen en comú les 
inquietuds dels últims dies, ens immergim en una 
absorbent conversa. 
 

Oriol: Perdona, Jordi, per retirar-te uns 
minuts de la conversa que teníem en el bar. 

Jordi: És un plaer. 
  Ens agradaria fer-te algunes preguntes 
sobre el teu recorregut professional i que ens 
expliquessis la teva experiència en aquest món. 
Et fa res que...? 

Evidentment, siusplau, endavant. [somriu] 
  Bé, per començar poc a poc, ens podries 
explicar una mica en què consisteix la teva 
activitat professional avui en dia? A què et 
dediques, quines activitats fas? 

Sóc biòleg. Sempre he tingut clar que havia 
de treballar de biòleg, és una feina que no em 
motiva però que és necessària. Paral·lelament, 
però, faig una activitat que sí que em motiva, que és 
allò a què realment em dedico: la divulgació 
científica! 
  Aquesta és la idea: tinc una feina 
relacionada amb la importació de cosmètics, que 
em dóna uns diners com a biòleg, i per altra banda 
tinc el tema de divulgació científica i l’educació 
ambiental, que és el que a mi m’agrada. Allò a què 
em vull dedicar. I sobretot amb nanos, perquè crec 
que són el futur. Quin és el meu punt de vista, 
doncs? Està molt bé explicar el perquè dels 
fenòmens científics que tenim al voltant, però també 
m’agrada entrar en l’educació ambiental. Un treball 
de valors. De què ens pot servir saber determinats 
conceptes científics de la nostra vida diària?, què 
ens pot aportar per canviar valors, actituds...? 
M’agrada posar l’exemple del canvi climàtic, és un 
molt bon exemple. Està realment molt bé el 
coneixement científic del canvi climàtic, però hem 
d’anar més enllà i saber, per una banda, què 
suposa i, per una altra, donar importància a la seva 
vessant en l’educació ambiental, és a dir, quins 
canvis hem d’introduir en la nostra vida diària per 
combatre’l. 
  I creus que aquí l’ACCC et pot ajudar? 
Per què és important com a comunicador 
científic ser soci de l’ACCC? En altres paraules, 
creus que és important que algú que es vol 
dedicar a la divulgació científica hagi d’estar 
associat? 

Jo crec que la ciència avança molt 
ràpidament i avança en molts camps. Evidentment 
no els podem copsar tots. Ningú pot ser expert en 
tot. Jo sóc expert en la meva parcel·la i gràcies a 
l’ACCC puc conèixer gent que domina altres àmbits. 
A partir del suport de l’Associació, es poden establir 

creus que és important que algú que es vol 
dedicar a la divulgació científica hagi d’estar 
associat? 

Jo crec que la ciència avança molt 
ràpidament i avança en molts camps. Evidentment 
no els podem copsar tots. Ningú pot ser expert en 
tot. Jo sóc expert en la meva parcel·la i gràcies a 
l’ACCC puc conèixer gent que domina altres àmbits. 
A partir del suport de l’Associació, es poden establir 
sinergies, contactes i relacions amb altres 
professionals de la divulgació i la comunicació 
científica. I per tant, poden sortir-ne activitats 
professionals o simplement un intercanvi de 
coneixements que ens poden ser útils en el nostre 
recorregut professional. 
  Per tant, ho valores positivament? 

Molt, molt positivament. 
  I formar part del grup d’emprenedoria? 
Què t’aporta aquest grup de treball? 

M’interessa molt per la banda personal. Fa 
uns pocs anys vaig decidir que, professionalment i 
per a guanyar-me la vida, em volia dedicar a la 
divulgació i a la comunicació científica. En aquest 
sentit, m’interessa el grup d’emprenedoria per 
conèixer gent, intercanviar opinions, poder compartir 
coneixements, experiències... 

 

 
 

Jordi Balaguer (foto: twitter.com/exponensbiology) 
 

Trobes dificultats per la realització de la 
teva professió? És a dir, no en els temes 
relacionats amb la importació de cosmètics, 
sinó en el camp de la divulgació... Quines 
dificultats has tingut per accedir a aquest món? 

La principal dificultat és el poder entrar-hi. 
Jo sóc un simple biòleg i faig els meus esforços per 
conèixer les xarxes socials, la feina de publicitat... 
És entrar en un món -en el meu cas, l’escolar- que 
està copsat pels grans museus i les grans entitats 
que fan divulgació científica. Jo he de vendre que la 
meva activitat té alguna cosa positiva que no poden 
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dificultats has tingut per accedir a aquest món? 
La principal dificultat és el poder entrar-hi. 

Jo sóc un simple biòleg i faig els meus esforços per 
conèixer les xarxes socials, la feina de publicitat... 
És entrar en un món -en el meu cas, l’escolar- que 
està copsat pels grans museus i les grans entitats 
que fan divulgació científica. Jo he de vendre que la 
meva activitat té alguna cosa positiva que no poden 
aportar les altres institucions, vendre una activitat 
que no pot oferir, posem per cas, un Museu Blau o 
un Cosmocaixa. 

 I creus que l’associació t’ha ajudat, o bé 
penses que et podria ajudar a obtenir aquestes 
eines que potser has trobat a faltar a l’hora de 
desenvolupar-te personalment? 

Crec que l’ACCC em pot ajudar gràcies a la 
quantitat de contactes que em pot oferir, que és una 
forma de donar-me a conèixer. Per exemple, el fet 
que a l’Associació hi hagi algú que treballi per a un 
centre d’investigació que en algun moment s’ha 
plantejat fer activitats escolars i no ha vist la manera 
de fer-ho és una forma que jo tinc d’arribar a aquell 
centre. Poder dir «mira, hi ha aquell home que es 
dedica exactament a fer aquesta traducció de 
conceptes científics relacionats amb la biologia 
justament per a nens.» Per tant, determinats 
centres d’investigació o una entitat poden pensar, 
«mira, aquella persona em pot interessar.»  

Si hi hagués alguna persona que es 
volgués dedicar a la divulgació científica, quins 
consells li donaries perquè comencés a caminar 
bé per aquest camí? 

El primer és definir molt bé la idea que un 
porta. Què és el que pot oferir, i si ho pot oferir des 
d’un punt de vista professional o des del voluntariat. 
Un cop definida, te l’has de creure. Has de fer una 
feina de comercial. Sempre és millor vendre una 
cosa en la qual creus, que no una cosa en què no 
creus. Jo crec en la divulgació científica, i crec que 
és útil per a la societat i per al públic objectiu al qual 
vull arribar: els nens i les nenes. Si m’ho crec, ho 
vendré molt millor. A partir d’aquí, has de trobar 
l’espai on vols fer la teva intervenció. 

Després hi ha el tema de la formació. Tots 
ens hem de formar. Què pot necessitar el teu 
públic? Què pots necessitar? Has de fer feines de 
publicitat, formar-te en el coneixement de les xarxes 
socials, de les eines que tens al teu voltant i que et 
poden ser útils. 

No sé si vols afegir quelcom més en 
aquest sentit. Era donar el teu punt de vista 
sobre l’Associació i on t’està portant la teva vida 
professional, com t’estàs formant alhora que 
exercint... 

publicitat, formar-te en el coneixement de les xarxes 
socials, de les eines que tens al teu voltant i que et 
poden ser útils. 

No sé si vols afegir quelcom més en 
aquest sentit. Era donar el teu punt de vista 
sobre l’Associació i on t’està portant la teva vida 
professional, com t’estàs formant alhora que 
exercint... 

Clar, jo realment el que he volgut agafar 
com a projecte professional de divulgació científica 
beu molt de tot el que venia fent. Però en un 
moment donat vaig veure que realment era el que jo 
sabia fer. El que havia d’explotar. Tal i com està el 
mercat laboral ara, és molt difícil entrar en un camp 
que no es conegui. Un camp on hauria de barallar-
me amb gent «molt jove.» Per tant, el que he decidit 
és apostar pel que jo sé fer, i que, a més, és el que 
m’agrada. 

És molt bo que coincideixin. 
Sí, ho és i he tingut sort. Molta sort. Poder 

treballar en allò que m’agrada i el que se’m dóna 
bé... Els nanos! I a partir d’aquí explotar el que jo sé 
fer. 

Una última pregunta... En el grup de 
treball d’emprenedoria, has explicat 
detalladament en què consistia el teu projecte; 
podries fer-ne un petit resum per afegir-lo a 
l’entrevista? 

El projecte es diu Exponens Biology. 
Exponens és una paraula en llatí que vol dir 
«explicant» i bé, biology és ‘biologia’ en anglès. 
Explicant Biologia, per tant. Aquí intento explicar 
conceptes molt bàsics de biologia (taxonomia dels 
organismes vius, entre d’altres) sempre amb 
referències molt des del dia a dia. Un exemple 
podria ser: vaig a buscar els regnes de la vida amb 
els productes que tinc a la nevera. O restes que puc 
trobar en un parc o a la platja. Podem explicar els 
fongs a partir dels bolets que hi ha a la muntanya, 
però no, jo ho explico a partir d’alguna cosa més 
quotidiana. Una floridura d’un tomàquet, per 
exemple, que se’ns ha fet malbé a casa. Si ho mires 
bé amb la lupa, veuràs que té les característiques 
úniques dels fongs. I són aquests caràcters que ens 
el distingeixen de qualsevol altre regne. Hem pogut 
diferenciar-ho a partir de referències molt properes. 
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Beques per participar a la 
trobada anual de Lindau 
amb científics premiats 

amb el Nobel 
 

Poden presentar-s’hi periodistes en exercici de 
l’ACCC 

 
Del 26 de juny a l’1 de juliol, Lindau acollirà 

la 66a trobada entre investigadors i científics 
guardonats amb el Nobel, a la qual poden participar 
periodistes. L’European Union of Science 
Journalists’ Associations (EUSJA) gestiona la 
concessió d’algunes beques que cobreixen el 
desplaçament i l’allotjament per a periodistes en 
exercici -ja siguin de plantilla d’un mitjà 
o freelancers- que pertanyin a associacions que 
formin part de l’EUSJA, com ara l’ACCC. 

402 joves científics de 80 països 
participaran en la 66a Lindau Nobel Laureate 
Meeting. Són estudiants destacats, estudiants 
graduats i postdocs menors de 35 anys, que duen a 
terme recerca en física, l’àmbit temàtic protagonista 
enguany. La trobada, dissenyada com un espai 
d’intercanvi, de creació de xarxes i d’inspiració, es 
realitza anualment a la ciutat alemanya de Lindau 
des de 1951. 

Entre els Premis Nobel que ja han confirmat 
la seva participació hi ha el japonès Takaaki Kajita i 
el nord-americà Arthur B. McDonald, guardonats 
amb el Nobel de Física de 2015 pel descobriment 
de les oscil·lacions de neutrins que demostra que 
els neutrins tenen massa. La física de partícules 
serà un dels temes centrals d’enguany a Lindau. 

Com que la seu habitual està en obres, 
enguany la trobada es durà a terme al teatre de la 
ciutat de Lindau. En conseqüència, el nombre 
habitual de 600 participants s’ha reduït a 400 i 
també s’ha reduït el nombre de periodistes 
convidats.  
 
Sol·licituds de les beques 

Les beques cobriran els costos del vol 
d’anada i tornada en classe turista a un aeroport 
internacional proper (trasllats no inclosos) i l’estada 
de tres nits en un hotel de Lindau o dels seus 
voltants. Si teniu interès a assistir a Lindau 
mitjançant una de les beques per a periodistes, 
envieu la vostra sol·licitud a secretaria-
tecnica@accc.cat abans del 30 de març de 2016. 
Haureu d’indicar (en anglès): 

- Nom i cognoms. 

d’anada i tornada en classe turista a un aeroport 
internacional proper (trasllats no inclosos) i l’estada 
de tres nits en un hotel de Lindau o dels seus 
voltants. Si teniu interès a assistir a Lindau 
mitjançant una de les beques per a periodistes, 
envieu la vostra sol·licitud a secretaria-
tecnica@accc.cat abans del 30 de març de 2016. 
Haureu d’indicar (en anglès): 

 
- Nom i cognoms. 
- Correu electrònic. 
- Telèfon de contacte. 
- Breu CV (unes poques línies que incloguin 

l’experiència professional i l’ocupació actual). 
- Mitjà de comunicació en el qual treballeu o 

col·laboreu. 
- Inclogueu un text explicatiu de l’interès 
periodístic que us mou a voler assistir a la 
trobada. 

  

 
 

La cerimònia d’obertura de la 65a edicicó dels Lindau Nobel 

Laureate Meetings (foto: lindau-nobel.org) 

 
Més informació sobre la trobada, en el web 

de l’organització: lindau-nobel.org. 
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Nova Junta (Board) de 
l’European Union of 
Science Journalist’s 

Associations (EUSJA) 

 
El 19 de març es va celebrar a Estrasburg 

l’Assemblea General de 2016 de l’EUSJA. Enguany 
era any d’eleccions i el propers dos anys aquesta 
institució estarà presidida per Jens Degett, de 
Dinamarca. Els altres membres del Board són: 
vicepresidenta, Marina Huzvarova, de la República 
Txeca; secretari, Oliver Lehmann, d’Àustria, i 
tresorer, Antonio Calvo Roy, actual president de 
l’Asociación Española de Comunicación Científica. 
L’anterior presidenta, Satu Lipponen, va ser 
nomenada presidenta emèrita. En l’Assemblea de 
2016, Mercè Piqueras va acomidar-se com a 
representant de l’ACCC a l’EUSJA, càrrec que a 
partir d’ara ocuparà la sòcia Mònica Vilalta. 

 

 
 

D’esquerra a dreta: Antonio Calvo, Marina Huzvarova, Jens 
Degett i Oliver Lehmann (foto: eusja.org) 

 

 Més informació al web de l’EUSJA: 
bit.ly/1S8jqdV. 
 

Diàlegs Ambientals 2016: 
Medi ambient i política 

 
A l’Institut d’Estudis Catalans 

 

Del 6 al 27 d’abril, l’Associació Catalana de 
Ciències Ambientals (ACCA) i el Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) organitzen, 
amb la col·laboració de l’Associació Catalana de 
Comunicació Científica (ACCC), quatre sessions 
gratuïtes de diàlegs ambientals per fer visibles les 
múltiples relacions entre política i medi ambient, 
facilitar la presa de consciència sobre la diversitat 
d’actors i processos que influeixen en la manera de 
pensar sobre el medi ambient i proposar eines per 
poder incidir de forma crítica en els debats sobre 
qüestions ambiental. 

Sota el títol Natura, societat i política, la 
primera sessió serà el 6 d’abril a l’Institut d’Estudis 
Catalans (Carrer del Carme, 47, Barcelona) -de 
17h30 a 19h30- amb la participació de Giacomo 
d’Alisa, investigador de l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals (ICTA), i Josep Espluga, 
professor de sociologia i investigador de de l’Institut 
de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). En cas de voler 
reserva una plaça, cal omplir el següent formulari: 
bit.ly/1RzjHpA. 
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Modera el cicle la periodista Marta Càceres. 
L’Ajuntament de Barcelona, l’IEC i la Societat 
Catalana d’Ordenació del Territori donen suport a 
aquestes activitats. 

Més informació de les vinents sessions a: 
bit.ly/1LJf0O2 
 

 

Resum de la llista de 
distribució 

 
Els temes més comentats al març 

 
El tema més comentat al març amb gairebé 

una trentena de correus enviats ha estat una 
entrevista que va publicar-se a “La contra” de La 
Vanguardia. L’entrevistat era Antonio Lozano, qui es 
defineix coma “monge i zen”. «L’aigua ha d’estar 
viva», era la cita que titulava el text. Els llistaires 
han lamentat en general que es doni espai als 
mitjans de comunicació a informacions 
pseudocientífiques com les que afirmava el 
protagonista d’aquesta entrevista: bit.ly/1U6xuZK. 
 La manca de rigor científic ha estat també 
protagonista d’un dels altres temes del mes. La 
Universitat de Barcelona va decidir tancar el seu 
màster d’homeopatia i els llistaires han mostrat el 
seu acord que aquesta mena de formacions no ha 
de tenir cabuda a institucions acadèmiques. 
 Un participant va consultar si algú coneixia 
recursos sobre les anomenades STEM –ciència, 
tecnologia, enginyeria i matemàtiques, en el seu 
acrònim en anglès- adreçats a infants d’escola 
bressol. Tot i que va haver qui va dir que fins als sis 
anys no és possible distingir entre el que és màgia i 
el que no, entre les recomanacions, figuren: 
kinderlabrobotics.com, edutopia.org, 
google.co.uk/edu, stemettes.org, així com el 
següent reportatge: bit.ly/1FepC1e. 
 A través de la llista també s’han demanat 
suggeriments per poder fer un reportatge sobre el 
5è aniversari de l’accident nuclear de Fukushima. 
Entre les recomanacions, llegir la biografia d’Alice 
Stewart la científica que va denunciar els efectes a 
llarg termini de les radiacions nuclears i un informe 
fet per Ecologistes en Acció: bit.ly/1QJ7u4q. 
Finalment la llistaire hi va compartir l’article que va 
elaborar: bit.ly/22oGcZG. 

 Un altre participant hi va compartir un post 
del seu blog en el qual  afirmava que s’havia produït 
un escalfament global d’una mitjana de 2ºC al 
nostre planeta. Hi va haver qui va mostrar 

fet per Ecologistes en Acció: bit.ly/1QJ7u4q. 
Finalment la llistaire hi va compartir l’article que va 
elaborar: bit.ly/22oGcZG. 
 Un altre participant hi va compartir un post 
del seu blog en el qual  afirmava que s’havia produït 
un escalfament global d’una mitjana de 2ºC al 
nostre planeta. Hi va haver qui va mostrar 
esceptisme i va considerar alarmant el seu 
posicionament.  
 De l’1 al 24 de març es van enviar 199 
correus a la llista. En cas de voler subscriure-s’hi, 
cal seguit les següents instruccions: bit.ly/1kF2m2c. 
 

 

Nous socis de l’ACCC 

 
Fes-te membre de l’associació 

  
 A la passada junta de l’ACCC, celebrada el 
16 de març, Beatriz Cordero, Anna Escardó, 
Rodolfo Rubio i Roger Solé van ser aprovats com a 
nous socis. Com ells, més de 200 professionals 
entre comunicadors, periodistes, divulgadors i 
científics en sí mateix, entre d’altres, formen part de 
l’Associació Catalana de Comunicació Científica 
(ACCC). Si tens interès per la comunicació 
científica, fes-te soci/a informant-te al nostre web: 
bit.ly/1uB8FKi. 
 

 

L’ACCC a Internet 

 
Segueix-nos a: 

 
 Web: accc.cat 

Twitter: twitter.com/ACCC_ 
Facebook: facebook.com/ACCCientifica 

LinkedIn (empresa i grup): 
linkd.in/ceddtJ 
linkd.in/aaisv4 

Vimeo: vimeo.com/accc 
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