
A finals de 2006, l'ACCC va sol�licitar a Correus l'emissió d'un segell dedicat a Joan Oró. 
Hi vàrem enviar un dossier amb informació sobre el bioquímic català, i moltes entitats 
van adherir-se a la nostra sol�licitud.  Ha sortit ja un avançament del programa d'emis-
sions de segells per al  2008 i en el tema "Personajes" hi ha Joan Oró. 

Activitat de ciència al mercat de l’any 2006 al 
Mercat de les Corts.  

S’ha obert una convocatòria de 
beques (per a investigadors i co-
municadors científics) per assistir 
al congrés de comunicació social 
de la ciència que se celebrarà del 
21 al 23 de novembre de 2007 a 
Madrid. 
D’altra banda la data límit per a 
la presentació de resums en algu-
na de les fórmules que es presen-
ten (comunicació, pòster o taller). 
és el 30 d’abril. 

ENTITATS COL�LABORADORES DE L’ACCC: 

L’ACCC ha participat 
en l’organització de 
l'activitat “Ciència a la 
cuina: quatre normes 
per garantir la segure-
tat dels aliments als 
Mercats de Barcelona”. 
 
Des d’aquest mes 
d’abril i fins el novem-
bre, cada dijous a les 
11h, tindrà lloc una 
activitat a un dels mer-
cats municipals de Bar-
celona, on es farà una demostració teòrico pràctica i interactiva que servirà per a 
transmetre les quatre normes bàsiques de la seguretat dels aliments:“netejar”, 
“separar”, “coure” i “refredar”. Aprofitant l’ocasió per explicar els fonaments  cientí-
fics de cadascuna de les normes.  

CIENCIA ALS MERCATS...TOT L’ANY 

Enllaç a la programació de l’activitat:  
www.gencat.net/salut/acsa/Du12/html/ca/dir1311/doc13421.html 

Assaigs sobre ciencia 
El soci de l’ACCC, Joandomènec Ros 
va presentar divendres 13 d’abril un 
nou llibre d’assaigs sobre ciència titu-
lat:: Exploració, joc i reflexió. 
 
Setmana de la Ciencia 2007 
L’ACCC va participar en la primera 
reunió del consell organitzador de la 
Setmana de la Ciència que enguany se 
celebrarà del 9 al 18 de novembre, 
amb el tema del “Canvi Climàtic”. 
 
15è aniversari de “El Medi Ambient” 
L’espai informatiu de TV3 porta 15 
anys informant sobre actualitat ambi-
ental arreu de Catalunya, principal-
ment. El seu director Xavier Duran és 
soci de l’ACCC i pertany al grup GIA. 
 

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  

Reunió de la junta de març: comiat de Pere Estupi-
nyà (assegut, segon per la dreta) tresorer de la 
junta durant el 2006 i que ha marxat a fer una es-
tada als EUA. El substitueix Raül Toran (assegut, 

primer per la dreta) fins les properes eleccions. 
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La Comissió de Biòlegs Docents del 
Col�legi de Biòlegs de Catalunya 
(CBC) amb el suport de l’ACCC con-
voca un concurs de fotografia dirigit 
als alumnes d’ensenyament secunda-
ri de Catalunya i els seus professors. 
 
La principal finalitat de Bioimatges 
2007 és disposar d’una col�lecció de 
fotografies de temàtica biològica per 
als docents i per als alumnes 
d’ensenyament secundari de Catalu-
nya. La col�lecció es podrà consultar 
a través del web i tindrà finalitats 
pedagògiques. Però també, amb les 
“Bioimatges” obtingudes és vol pre-
parar una exposició itinerant de fo-
tografia biològica per instituts 
d’ensenyament secundari, facultats 
de Biologia, col�legis professionals i 
altres entitats culturals que hi esti-
guin interessades. L’exposició servirà 
per reflectir l’imaginari biològic 
d’alumnes i docents de secundària i 
mostrar-lo a tota la societat. 

Breus Congrés: Comunicación 

Social de la Ciencia 

Més informació: 
www.csciencia2007.csic.es 

 
Organitzen: Agència 
Catalana de Seguretat 
Alimentària, Centre 
d'Ensenyament de Nutri-
ció i Dietètica, Institut 
Municipal de Mercats de 
Barcelona, Agència de 
Salut Pública de Barcelo-
na,  Associació Catalana 
de Comunicació Científi-
ca. 
 
En el marc de: Barcelona 
Ciència 2007 

JOAN ORÓ PER CORREU 

Més informació: www.correos.es/comun/filatelia/Espana2008.pdf Més informació: www.bioimatges.net  
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