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Número 16. 19 de març de 2007
ASSEMBLEA DE L'EUSJA
En l'Assemblea anual de l'European Union of Science Journalists
Associations (EUSJA), celebrada el proppassat 17 de març a Estrasburg,
es va aprovar la incorporació a l'EUSJA de l'ACCC.
El canvi d'estatuts ara permet que hi hagi més d'una associació per
estat, però quan cal prendre decisions, només s'accepta un vot per
estat. Això significa que cal arribar a un consens entre les diferents
associacions que pugui haver-hi d'un mateix estat.Atès que ja hi havia
la Asociación Española de Periodismo Científico (actualment Asociación Española de
Comunicación Científica, AECC) les dues hauran d’arribar a un acord per emetre el vot.
----------------------------------------------------------------SOCI FINALISTA DELS PREMIS DESCARTES
Per a l'ACCC és un honor que un dels seus socis --Ramon Folch-- hagi
estat finalista dels Premis Europeus Descartes de Comunicació Científica
(equivalent a un segon premi). Ramon Folch va obtenir en la modalitat
de "Innovative action for science communication" per l'exposició "Habitar el
món", que es va fer al Fòrum 2004 de Barcelona i va rebre després el Premi
Ciutat de Barcelona.
-------------------------------------------------------------REUNIÓ DEL C4
El 22 de Febrer a la seu de l’Ateneu de Barcelona va tenir lloc la reunió del Consell
Català de la Comunicació Científica C4, a la qual hi van assistir entre d’altres membres
de l’ACCC, la presidenta M. Piqueras qui, aprofitant la presència del conseller Huguet,
va proposar que el premi Joan Oró fos institucional. A la pregunta el conseller va
contestar que en principi no hi hauria cap problema però que cal veure en quin marc es fa.
---------------------------------------------------------------WEB
Us informem que actualment s’està procedint al canvi de servidor del web això pot
provocar alguns problemes de connexió i actualització del mateix.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
----------------------------------------------------------------Si voleu rebre la informació en un altre mail o per qualsevol dubte o
ampliació d'informació ens podeu contactar a amb:
Bibiana Bonmati
Secretaria Tècnica
Associació Catalana de Comunicació Científica

accc@fcr.es
www.acccnet.net

