
 
 

La Junta de l’ACCC convida els membres de 
l’associació a fer suggeriments  a partir de les 

reflexions de la XIX Assemblea 
 

  El passat 28 de març es va celebrar la XIX 
Assemblea General Ordinària de l’ACCC. Arran 
d’això, la Junta de l’ACCC va compartir amb els 
seus socis i les sòcies, i aquells que podrien 
valorar incorporar-s’hi, les reflexions sorgides 
sobre futures iniciatives de l’associació. A 
continuació disposeu de la carta escrita per la 
Junta. Al final del text teniu l’oportunitat d’enviar 
els vostres suggeriments sobre les qüestions a 
través d’un formulari. 
 
Carta de la Junta de l’ACCC  
  El passat 28 de març es va celebrar l’assemblea 
de la nostra Associació i tant si vas poder assistir-
hi com si no, ens agradaria compartir amb tu 
algunes reflexions que s’hi van apuntar sobre cap 
a on hem de portar l’entitat. La reflexió és fruit de 
la situació actual, en la qual constatem canvis 
importants en l’escenari i el context de la 
comunicació científica des que es va fundar 
l’Associació, ja fa més de vint anys. Com ja hem 
dit en altres ocasions, els perfils de les persones 
que es dediquen a divulgar i comunicar la ciència 
ja no són majoritàriament periodistes o 
comunicadors que treballen en mitjans o 
institucions de manera estable i, cada cop més, 
trobem persones que s’hi dediquen total o 
parcialment a títol personal o professional per 
compte propi.  
  Una altra constatació és que, malauradament, 
les inversions públiques per a subvencionar la 
comunicació i la divulgació són ara de menor 
quantitat i més difícils d’aconseguir. Un exemple 
és el premi Joan Oró, que a partir d’ara no estarà 
finançat per la Generalitat mitjançant conveni i 
haurà d’anar a cercar cada any la subvenció 
ordinària competint amb altres propostes. 
L’Associació treballarà per assegurar-ne la 
convocatòria, amb acords al sector públic o el 
privat, i aprofitarem per repensar el seu abast ja 
que els mecenatges solen afavorir accions de 
gran impacte, si pot ser, d’àmbit internacional. 

   Amb tot això, la proposta que fem per als 
propers dos anys des de la Junta de l’ACCC es 
basa en tres eixos fonamentals en els quals 
demanem la teva participació per acabar de 
donar forma a les accions concretes i alhora 
incorporar opinions i suggeriments. 
  1. Ajudar els socis/sòcies en els seus projectes 
professionals. Hem pensat a obrir un espai al web 
per a què, qui ho vulgui, pugui promocionar-s’hi 
enllaçant amb el perfil de LinkedIn, blog, o pàgina 
web, mitjançant formats atractius i eines àgils que 
anirem millorant funcionalment. L’objectiu últim és 
crear un espai efectiu de contacte entre 
socis/sòcies, projectes, institucions i empreses en 
comunicació i divulgació científica. Una altra 
proposta és la de crear una comissió 
d’emprenedors dins de l’ACCC que canalitzi 
demandes a la junta, tant de serveis, com ara 
xerrades o assessoria, com de formació ja que, 
gràcies a l’acord amb el Col•legi de Periodistes 
de Catalunya, podem utilitzar el seu Centre de 
Formació per gestionar cursos amb descomptes. 
A la llista, aquests temes apareixen regularment 
des de fa un temps donada la situació laboral 
complexa que estem vivint i aquesta seria una 
forma de donar resposta, sumant les necessitats i 
el nombre d’interessats. 
  Pel que fa a les entitats col•laboradores, també 
és la nostra voluntat ajudar-los en les seves 
diverses necessitats, que van des d’una major 
visibilitat de les accions pròpies en comunicació 
científica fins a d’altres més especials. Hem iniciat 
un diàleg amb cada una de les entitats per 
escoltar-los i concretar, mitjançant convenis 
específics, més enllà de la quota base, aquestes 
necessitats, si així ho volen. 
  2. Participar i promoure accions de gran impacte 
en Comunicació de la Ciència. Tant el premi Joan 
Oró com el concurs X(p)rimenta tenen potencial 
per a créixer en abast i difusió, si aconseguim 
finançament. El prestigi que han guanyat ens 
permetria donar-los més volada si trobem els 
partners adequats, i en un any o dos podrien fins i 
tot plantejar-los en l’àmbit europeu amb l’ajut de 
l’EUSJA, l’entitat a la qual estem adherits i que 
sembla que inicia un paper més actiu amb el 
recent canvi de junta. Una forma de guanyar 
impacte és també augmentar la massa de 
socis/ies, cosa que hem fet amb èxit en el darrer 
any (+41) però que encara podria anar més enllà 
perquè hi ha moltes persones que s’hi dediquen 
però no són socis o no ens coneixen. En això, de 
ben segur que ens pots ajudar explicant el paper i 
els projectes de l’Associació en el teu cercle 

personal i professional. 

 

3. Participar i promoure recerca i projectes d’R+D+i en 

Comunicació de la Ciència. Des de la junta pensem 
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i entitats col•laboradores interessades. Si es 
guanyen aquests projectes voldrà dir que l’ACCC 
pren un paper actiu en la recerca i la innovació, 
de la qual cosa també es podran beneficiar els 
socis individualment i les entitats col•laboradores. 
  Una altra idea és, tal com va sortir a 
l’assemblea, que l’ACCC pugui ajudar a millorar 
la part de comunicació i divulgació exigida als 
projectes europeus. Es podria crear, per exemple, 
una guia de bones pràctiques, a més del contacte 
entre les oficines de projectes dels centres i les 
universitats amb socis/ies que s’hi puguin dedicar 
(punt 1). 
  Com ho farem?  
Totes aquestes propostes, aprovades a 
l’assemblea, no s’aconseguiran d’un dia per a 
l’altre, sinó que ara iniciem el camí que arribarà 
més o menys lluny també en funció del teu ajut i 
de la resta de socis. Posarem aquestes línies 
d’acció en un document obert al web amb un 
formulari de participació per fer més fàcil la 
recollida de propostes en cada un dels apartats. 
Properament us avisarem de la disponibilitat del 
formulari. 
  Esperem que et semblin bé aquestes accions, 
en l’execució i disseny de les quals ens agradaria 
comptar amb la teva participació. 
  Moltes gràcies i rep una salutació, 
  La Junta 
 
Suggeriments 
  Podeu enviar els vostres suggeriments a través 
del formulari del següent enllaç: 
http://www.accc.cat/index/form/propostessocis 
 

Els llibres dels socis i sòcies de l’associació 
 

  Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, 
l’Associació Catalana de Comunicació Científica 
(ACCC) va voler fer una recomanació literària. A 
continuació teniu una bona mostra de la literatura 
científica que ha sortit de la ploma de membres 
de l’associació, amb diferents exemples per 
apropar la ciència al públic la. Com no només és 
adient Sant Jordi per a regalar llibres sobre 
ciència, aquí teniu les nostres recomanacions. 
 

adient Sant Jordi per a regalar llibres sobre 
ciència, aquí teniu les nostres recomanacions. 
  Les aportacions que ens han fet arribar els 
membres de l’ACCC, ordenades per ordre 
alfabètic segons els autors, són les següents: 
 

 
 
  Els 3 infinits. Un llibre de ciència per a gent de 
lletres (Momentum Editors), de Marc Boada. 
L’autor reflexiona en aquesta obra que «un dels 
avantatges de què gaudeix el científic vocacional 
és que sempre troba tema de reflexió. Sigui on 
sigui, sol aparèixer o passar alguna cosa que pot 
ser vista sota el prisma de la ciència. Per això, 
fins i tot quan ets de vacances, pots divertir-te 
traçant relacions entre coses que en aparença no 
guarden cap semblança entre si». 
 

 
 
  100 controvèrsies de la biologia. Cada cop més 
guapos, més forts i més intel•ligents (Cossetània 
Edicions), de David Bueno i Torrens.  Aquesta 
obra explica que el segle XXI ve marcat per 
l’aplicació dels coneixements biològics en temes 
tan diversos i sovint controvertits com els 
organismes transgènics, les cèl•lules mare, el 
clonatge, el genoma humà, la biomedicina o el 
canvi climàtic. Unes controvèrsies que neixen de 
la nostra capacitat de reflexió, i que troben el seu 
camp d’estudi en la bioètica. Tanmateix, 
reflexionar no és una tasca fàcil, malgrat que per 
a la nostra espècie sigui estrictament necessària, 
atesa la consciència que tenim de nosaltres 
mateixos i la gran capacitat creativa de què 
gaudim. Aquest és l’exercici estimulant que 
proposa el llibre: reflexionar. 
  El propòsit de 100 controvèrsies de la biologia 
és abordar algunes de les moltes qüestions i 
debats que ens plantegen els descobriments en 
biologia i les seves aplicacions. Cada 
controvèrsia conté una explicació bàsica i 
senzilla, però científicament contrastada, a partir 
de la qual es plantegen una sèrie d’interrogants 
que, de forma expressa, s’han deixat oberts, unes 
preguntes sovint contraposades, però no 
necessàriament excloents, fetes en veu alta el 
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 biologia i les seves aplicacions. Cada 

controvèrsia conté una explicació bàsica i 
senzilla, però científicament contrastada, a partir 
de la qual es plantegen una sèrie d’interrogants 
que, de forma expressa, s’han deixat oberts, 
unes preguntes sovint contraposades, però no 
necessàriament excloents, fetes en veu alta el 
propòsit de les quals és induir la complicitat del 
lector mitjançant la seva pròpia reflexió. 
 

 
 

  L’enigma de la llibertat. Una perspectiva 
biològica i evolutiva de la llibertat humana 
(Edicions Bromera), de David Bueno i Torrens. 
L’obra destaca que fa temps que se sap que els 
gens determinen moltes característiques del 
nostre cos, com el color de la pell, el grup 
sanguini o el sexe. No obstant això, ara s’està 
començant a descobrir que també influeixen, i 
fins i tot determinen, qüestions realment 
complexes del nostre comportament, que es 
creia que procedien de la nostra ment i de la 
nostra experiència, com la tendència sexual o la 
fidelitat cap a la parella. Com s’entén, doncs, la 
llibertat de l’ésser humà? Som realment lliures o 
estem condicionats per les reaccions 
neuroquímiques que es produeixen al nostre 
cervell? 
  En un viatge fascinant a les intimitats de la 
nostra espècie i als sentiments que considerem 
més nostres, L’enigma de la llibertat ens acosta 
a la base biològica i evolutiva d’una de les 
característiques que ens és més preuada, la 
nostra llibertat, i proposa que aquesta és la 
millor adaptació que l’evolució ens ha ofert per 
garantir la nostra supervivència. 
 

 
 

  ¿Para qué sirven los transgénicos? Todas las 
claves de una tecnología útil y controvertida. 

(Publicacions de la Universitat de Barcelona), de 
David Bueno i Torrens. El llibre explica que ens 
agradi o no, fa temps que la biotecnologia forma 
part de la nostra vida. Ara estem vivint una 
autèntica revolució mediàtica: seqüenciació de 
genomes, teràpies gèniques, fàrmacs contra 
multitud de malalties obtinguts en organismes 
manipulats genèticament, plantes transgè-
niques... Són moltes les opinions que susciten, 
sovint contradictòries, especialment pel que fa a 
les seves aplicacions pràctiques. 
  Però, què són els organismes modificats 
genèticament? Com es generen i per a què 
serveixen? Quines conseqüències poden tenir 
aquestes modificacions? Contribueixen al nostre 
benestar i potser també a la nostra super-
vivència, com argumenten uns, o són una 
amenaça, com argumenten altres? 
  Aquest llibre ofereix una descripció clara, 
concisa i científicament contrastada sobre què 
són els transgènics, com es generen les 
modificacions genètiques en microorganismes, 
animals i plantes i per a què s’utilitzen, inclosa la 
teràpia gènica en humans, en el context global 
del desenvolupament cientificotècnic de la 
humanitat. En l’últim capítol, a més, s’exposen 
els principals problemes que se’ls atribueixen, i 
la cobertura legislativa que regeix sobre ells. 
Perquè per poder entrar i seguir en aquest debat 
és imprescindible estar ben informat. 
 

 
  
  El catalanisme evolutiu (Ara Llibres), de Eudald 
Carbonell i Cinta S. Bellmunt. En aquesta obra 
en un moment de màxima intensitat del debat 
sobre el futur de Catalunya, l’arqueòleg Eudald 
Carbonell, un dels científics més rellevants del 
nostre país, reflexiona sobre els condicionants 
sociològics, culturals i polítics que històricament 
han conformat el poble català, i aporta una 
mirada agosarada i apassionant sobre el país. 
  L’arqueòleg introdueix el concepte de tecno-
catalanisme, és a dir, la consciència crítica 
d’espècie aplicada al territori de Catalunya, com 
a eina que ha de permetre la recatalanització del 
país, com a conseqüència de la revolució 
cientificotècnica. Carbonell considera que 
Catalunya és clau per al futur de la nostra 
espècie i en aquesta línia «el tecnocatalanisme 
ha d’estar associat als canvis que s’han produït 
al planeta». Una mirada des del territori 
immediat amb projecció universal. 
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cientificotècnica. Carbonell considera que 
Catalunya és clau per al futur de la nostra espècie 
i en aquesta línia «el tecnocatalanisme ha d’estar 
associat als canvis que s’han produït al planeta». 
Una mirada des del territori immediat amb 
projecció universal. 
  Segons Carbonell, el catalanisme anacrònic, de 
base metafísica i religiosa, és «obsolet», i cal 
apostar per la ciència, entesa com un mecanisme 
modern d’adaptació a la lògica de l’Homo 
sapiens, com els elements que faran sincronitzar 
el catalanisme amb la planetització. 
  D’aquest plantejament sorgeix la necessitat 
d’aplicar un catalanisme evolutiu, adaptat a la 
realitat del segle XXI. Entre els elements que ens 
poden ajudar a elaborar aquesta proposta hi ha la 
integració de la diversitat, la consciència crítica 
d’espècie, el progrés conscient, l’evolució 
responsable, la recerca científica i la socialització 
cientificotècnica. 
 

   
 

  Guía Oficial del Parque Natural Sierra Mágina i 
Guía Oficial del Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas (Editorial Almuzara), 
de Marcela Chinchilla. La sòcia de l’ACCC ens 
proposa aquestes dues guies per a descobrir els 
parcs naturals als que fa referència. 
 

 
 
   Per què les lleones no els prefereixen rossos? (i 
seixanta curiositats científiques més) (Columna 
Edicions), de Xavier Duran. Per què les lleones 
no trien, per aparellar-se, els lleons rossos? 
Mostren els nostres cabells a quines ciutats hem 
estat? Com ajuden els botànics a resoldre crims? 
Quin servei fa la PlayStation en la recerca de 
nous fàrmacs? Influeix la dieta de la mare en el 
sexe dels fills? Els  divorcis  perjudiquen  el  medi  

Per què els gossos no poden participar a les 
calçotades? Es poden enviar aromes per 
Internet? 
  Les respostes a aquestes preguntes no 
solament revelen curiositats, sinó que també 
permeten explicar la forma que tenen els 
científics de plantejar enigmes i de resoldre’ls i 
mostren com algunes preguntes aparentment 
innocents tenen conseqüències beneficioses i 
inesperades. Basat en treballs científics recents, 
aquest llibre oferirà al lector dades sorprenents i 
li obrirà els ulls sobre moltes coses que ni tan 
sols s’havia plantejat mai. 
 

 
 

  Historia Viva de Internet. Los años de 
en.red.ando. Volúmenes I (1996-1998), II (1999-
2001), y III (2002-2004) (Editorial UOC), de Luis 
Ángel Fernández Hermana. Aquests volums 
recullen tots els editorials escrits per l’autor, 
fundador i director de la revista electrònica 
en.red.ando i de l’empresa Enredando.com. En 
total, més de quatre-cents articles publicats 
cada dimarts durant els vuit anys d’existència 
d’Enredando. En ells es testimonia, a peu de 
trinxera, l’evolució d’Internet i el seu progressiu 
impacte en diferents camps del quefer humà, 
des de la vida quotidiana a la vida pública, des 
de la ciència i la tecnologia a l’economia, la 
política i la cultura. Alhora, aquests textos 
reflecteixen els canvis que s’anaven produint a 
la mateixa empresa, que va passar de promoure 
un dels primers mitjans de comunicació digitals 
a desenvolupar xarxes de coneixement i impartir 
formació en xarxa al nivell de màster. 
 

 
 

  La quimera de créixer (La Magrana), de 
Ramon Folch. Folch va fer la següent reflexió 
per a presentar 
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per a presentar la seva obra: «Créixer, créixer, 
créixer... Sembla que l’economia només depengui 
del creixement de la facturació. Som giroscòpics, 
com les bicicletes, que guanyen equilibri 
incrementant velocitat. Fins que el perill no ve de 
la manca d’estabilitat, sinó de la velocitat 
excessiva.» 
  L’autor explica que «aquest assaig és una 
aportació rigorosa al nou pensament soste-
nibilista, entès com a projecte socioambiental, 
econòmic i tecnocientífic. Mostra com les 
disfuncions ambientals, sobretot les globals, no 
són altra cosa que disfuncions socials i 
econòmiques. Emfatitza el paper que l’energia 
tindrà en els canvis que s’acosten. Ajuda a 
entendre la matriu que relliga la complexa realitat 
planetària, incomprensible des de les esbiaixades 
aproximacions sectorials a què solem recórrer. I, 
en tot moment, es manté allunyat de 
fonamentalismes i partits presos, fent honor a 
l’esperit volterià de què l’autor es reconeix 
seguidor.» 
 

 
 

  Cerebro y universo; dos cosmologías 
(Universitat Autònoma de Barcelona) de David 
Jou. Aquest llibre parteix d’una idea feliç: 
considerar el cervell i l’univers com dues entitats 
semblants, encara que a diferent escala. 
Mitjançant aquest enfocament, allunyat de tot 
paral·lelisme superficial, David Jou revela 
similituds profundes i sorprenents: la immensitat 
còsmica és condició necessària per a l’existència 
del cervell, el processament de la informació en el 
cosmos i en la ment humana segueix pautes afins 
en els dos àmbits on resulten fonamentals els 
anomenats «components foscos», la física 
quàntica sembla tenir un paper subtil tant en les 
galàxies com en les sinapsis cerebrals. 
Contemplar l’univers com un immens ordinador 
ens porta a preguntes crucials sobre el seu 
«programa» i la seva «memòria»: és de tipus 
matemàtic o té una lògica més àmplia? Conserva 
la memòria del cosmos rastre de nosaltres, o 
desapareixem d’ella com s’esvaeixen els records  
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en el cervell? Podrà seguir realitzant càlculs 
eternament un univers cada vegada més diluït i 
fred? De la mateixa manera, veure el cervell com 
un univers subratlla la seva vertiginosa 
complexitat i el seu dinamisme fascinant. 
 

 
 

  La poesia de l’infinit (Edicions Viena), de David 
Jou. Segons l’autor, «en un temps en què ja hem 
pogut comprovar que la Terra és massa petita 
per a les nostres desmesurades ambicions, 
aquest és un llibre que serveix per reflexionar 
amb rigor sobre la petitesa còsmica de l’espècie 
humana des dels diversos àmbits de la ciència i 
l’esperit». 
   

 
 
  Que plourà, avui? Totes les claus per entendre 
el temps atmosfèric (Universitat de Barcelona), 
de Jordi Mazon. «Sovint es pot tenir la sensació 
que els coneixements de la meteorologia són 
exclusivament aplicats al pronòstic del temps 
atmosfèric, a conèixer si plourà o farà sol els 
propers dies. Aquesta impressió és molt 
allunyada de la realitat!» Amb aquesta frase 
arrenca aquest llibre escrit per Jordi Mazon, 
professor de la UPC i col·laborador del 
Departament d’Astronomia i Meteorologia de la 
UB, i editat ara dins de la col·lecció Catàlisi de la 
UB.   
  «La meteorologia és quelcom més que la 
previsió del temps atmosfèric! Són molts els 
camps en què el coneixement de l’atmosfera 
resulta clau», escriu Mazon, que és expert en 
recerca sobre simulació numèrica d’episodis 
meteorològics a la Mediterrània. En el nou llibre, 
l’autor aporta arguments per respondre la 
pregunta del títol, que és una de les qüestions 
que més s’han  formulat  els  éssers  humans  al 
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  Comunicació i Estratègia. L’empresa vista a 
través de les ulleres de la comunicació (Editorial 
UOC), de Jordi Morató. L’autor explica que «avui 
dia les empreses no es diferencien pels seus 
productes, sinó per la imatge que projecten en la 
societat, cosa que situa la comunicació en el cor 
de l’estratègia de qualsevol organització. 
Tradicionalment, la comunicació es trobava entre 
les “lògiques marginals” de les empreses, allà on 
s’amunteguen els sentiments, les relacions 
personals i tot allò que no es pot reduir a un 
número en el compte de resultats. Quan el valor 
afegit es troba en els sentiments, en les relacions 
personals i, en definitiva, en la resta de valors 
intangibles, la comunicació passa a ser una peça 
clau per gestionar les organitzacions. Aquest 
llibre parla de la comunicació com a estratègia 
en les organitzacions. Això vol dir que la 
comunicació no és un simple instrument al servei 
de la gestió, sinó un aspecte fonamental de la 
gestió en les organitzacions». 
 

 
 

 
  Pensament i ciència als Països Catalans (El 
Cep i la Nansa Edicions) coordinat per Mercè 
Piqueras i Cristina Ribas. Quin és el paper de la 
ciència en la societat actual? Quins canvis s’han 
produït darrerament en les àrees científiques 
més destacades? Com hi han contribuït els 
grups i els investigadors catalans? Han tingut 
ressò internacional les seves aportacions? 
S’ensenya i es divulga bé la ciència? Hi ha 
polítiques adequades per a la recerca i el 
desenvolupament científics? Diverses veus 
acreditades analitzen les innovacions en 
disciplines com ara la biologia molecular, 
l’ecologia, la biomedicina, la física o les 
matemàtiques. Reflexionen, també, sobre les 
dificultats per institucionalitzar, visibilitzar i 
comunicar la ciència feta als Països Catalans. 
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matemàtiques. Reflexionen, també, sobre les 
dificultats per institucionalitzar, visibilitzar i 
comunicar la ciència feta als Països Catalans. 

Radiografia a la salut 
dels ciutadans i 
ciutadanes de 

Barcelona 

Conferència a l’Ateneu barcelonès dins del 
cicle «Una altra manera de mirar la salut» 

 
  Xavier Joya (ACCC). «La nostra salut està en 
risc.» Així de contundent es va mostrar Carme 
Borrell, directora de recerca de l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona (ASPB), davant les 
noves retallades en sanitat. Aquest informe, 
presentat al públic de l’Ateneu Barcelonès, 
mostrava les dades de la salut de la població 
tenint-ne en compte els seus determinants 
socials. Com a determinants socials que tenen 
un impacte sobre la salut, es tenen en compte 
l’entorn polític, l’entorn socioeconòmic i les 
condicions de vida i de treball de la població. 
Així, per exemple, factors com la renda per 
càpita o el nivell socioeconòmic afavoreixen les 
desigualtats entre els ciutadans de Barcelona. 
L’acte, titulat «Barcelona: revisió mèdica», es 
va celebrar el passat 25 d’abril dins del cicle 
«Una altra manera de mirar la salut», 
coorganitzat per l’Associació Catalana de 
Comunicació Científica (ACCC) i l’Ateneu 
Barcelonès. 
  Borrell va afirmar que la població barcelonina 
evidencia un progressiu envelliment així com 
un canvi de tendència en el percentatge de 
població estrangera, que l’any 2010 va 
disminuir després d’una dècada d’augment. El 
principal factor determinant d’aquesta 
disminució és la creixent taxa d’atur. A més a 
més, la directora de l’ASPB va afirmar que 
«també vivim en una societat on molta gent viu 
sola». Quant a la incidència de malalties de 
transmissió sexual, Borrell va afirmar que «cal 
continuar vigilant les infeccions per VIH, 
sobretot promocionant la prova diagnòstica 
especialment en els grups de risc, així com el 
diagnòstic precoç d’altres malalties de 
transmissió sexual». 

 
En definitiva, els assistents a l’acte van poder 
treure conclusions sobre la influència que tenen 
les decisions polítiques sobre la nostra la salut i 

l’esperança de vida dels ciutadans. 
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En definitiva, els assistents a l’acte van poder 
treure conclusions sobre la influència que tenen 
les decisions polítiques sobre la nostra la salut i 
l’esperança de vida dels ciutadans. 
 

 
 

 A l’esquerra de la imatge, Michele Catanzaro, i a la dreta, 
Carme Borrell (foto: Xavi Joya) 

 
Podeu veure la crònica en vídeo al canal de 
Vimeo de l’ACCC: https://vimeo.com/41165399 
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protagonista, el proper 2 de maig, a la 
conferència coorganitzada per l’Associació 
Catalana de Comunicació Científica (ACCC), 
dins del cicle «Una altra manera de mirar la 
salut», que tindrà lloc a l’Ateneu Barcelonès 
(carrer Canuda 6, Barcelona) a les 19.30. 
  Miquel Porta, de l’Institut de Recerca Hospital 
del Mar (IMIM) i Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), analitzarà la salut del nostre 
entorn en un acte obert a tothom al qual no cal 
inscripció prèvia. L’acte serà presentat per 
Michele Catanzaro, periodista científic i membre 
de l’ACCC, coordinador del cicle. 
  Per a saber-ne més, us facilitem informació 
complementària al següent enllaç: 
http://www.accc.cat/index/ateneu_porta 

 

 

 
Participa en les 

Jornades d’Extensió 
Estadística de 

l’Idescat 

L’ACCC posa a disposició dels seus 
membres dues inscripcions  gratuïtes que 
seran designades per ordre d’inscripció 

 
  L’Institut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat), en col·laboració amb la Societat 
Catalana d’Estadística, posa en marxa les 
«Jornades d’Extensió Estadística» adreçades 
a professionals d’àmbits diversos, per a 
entendre i interpretar l’estadística que pot tenir 
un paper important a l’hora de donar un valor 
afegit a la informació que ofereixen.  
  La primera d’aquestes trobades serà la 
«Jornada d’extensió estadística per a 
periodistes», que se celebrarà el 18 de maig 
del 2012. Aquest acte s’adreça als 
professionals del mitjans de comunicació que 
comparteixen la dificultat d’explicar la 
complexa realitat actual, farcida de xifres, 
índexs, percentatges i dades difícils 
d’interpretar. L’Idescat vol donar eines per 
facilitar aquesta lectura, ampliar la mirada a 
les possibilitats de les noves tecnologies i 
recollir la visió dels professionals sobre els 
problemes de la comunicació estadística 
adreçada al gran públic.  
 

L’ACCC coorganitza la 
conferència «La 

impregnació corporal 
per compostos tòxics: 

salut, cultura i 

societat» 

A l’Ateneu Barcelonès a càrrec de Miquel 
Porta, investigador i catedràtic de salut 

pública 
 

  La salut d’una persona no és un assumpte 
privat: hi influeixen molts factors que hi ha al 
seu entorn. «La impregnació corporal per 
compostos tòxics: salut, cultura i societat» 
presenta els coneixements existents sobre la 
contaminació humana per compostos tòxics i 
com aquests contribueixen a causar algunes 
malalties. A partir d’aquest exemple, es 
tractaran les principals vies a través de les 
quals el context físic, econòmic i social influeix 
en   la  nostra  salut.  Aquesta   és   la   temàtica 
 

https://vimeo.com/41165399
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  La jornades tenen un cost de 50 euros. 
L’ACCC posa a disposició dels socis i sòcies 
dues inscripcions gratuïtes, que seran 
designades per ordre d’inscripció, enviant un 
correu electrònic a:  
  secretaria-tecnica@accc.cat 
 

 
 

  Trobareu més informació sobre com 
realitzar la inscripció a l’enllaç: 
http://idescat.cat/n1182 
 
 

contacte amb secretaria-tecnica@accc.cat 
per acreditar la vostra condició de soci/a. 
 

 
 

El Hierro (imatge: http://www.tuaregviatges.es) 

Resum de la llista de 

distribució de l’ACCC 

Cristina Junyent, membre de l’ACCC, 
organitza un viatge amb un 5% de 

descompte per als socis i sòcies de 
l’associació 

 
  Vols conèixer els tresors de la natura que 
ofereix El Hierro? Cristina Junyent, sòcia de 
l’ACCC, ofereix un descompte d’un 5% en 
el cost del viatge a aquesta illa canària.  
  La biòloga i directora de la Fundació 
Ciència en Societat organitza un viatge 
científic i cultural de set dies per a mostrar 
una cara de les Illes Canàries allunyada 
dels viatges convencionals i conèixer a fons 
El Hierro. Camps de lava, volcans i penya-
segats de vertigen, amb una història 
peculiar, que ha deixat una profunda 
empremta en els seus habitants. Aquesta 
aventura ofereix l’oportunitat d’observar, 
entre d’altres, les restes de l’última erupció 
submarina. 
  Hi ha dues dates de sortida programades 
per aquest viatge: el 25 de juny i el 24 de 
setembre de 2012. 
  Vegeu més informació a: 
   http://bit.ly/J05x00 
  Les persones  interessades  poseu-vos  en 
 

Viatge científic a l’illa 

d’El Hierro 

Destaquem alguns dels temes del mes 
d’abril 

 
  Tot i que l’abril va ser menys actiu amb 
motiu de la Setmana Santa, aquest mes 
vam poder conèixer alguns esdeveniments 
propis d’aquesta època de l’any. Un 
d’aquests va ser a través del llistaire Pere 
Alzina, qui ens va fer saber que ja havien 
arribat els primers magalls (o falciots) al  
Maresme. Malgrat que visualment siguin 
molt similars a les orenetes, no són ben bé 
iguals ja que els magalls són ben negres 
mentre que les orenetes són cuablanques i 
a més no fan nius de fang.  
  Un esdeveniment important d’abril va ser 
la diada de Sant Jordi, que no va passar 
desapercebuda a la llista. Des de 
l’Associació Catalana de Comunicació 
Científica (ACCC) vam voler recomanar un 
any més una mostra de la literatura 
científica que ha sortit de la ploma dels 
membres de l’associació i més d’un llistaire 
va fer la seva pròpia recomanació. 
  A data de 30 d’abril, la llista va rebre 
durant aquest mes 207 missatges.  Actual-
ment té 832 adreces inscrites.  

mailto:secretaria-tecnica@accc.cat
mailto:secretaria-tecnica@accc.cat
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Benvinguda al nou 
membre de l’ACCC 

 

Segueix-nos a: 
Web: www.accc.cat 
Twitter: https://twitter.com/ACCC_ 
Facebook: http://on.fb.me/hTDrQc 
Flickr: http://www.flickr.com/photos/accc_/ 
LinkedIn (empresa i grup):  
http://linkd.in/ceddtJ 
http://linkd.in/aaisv4 
Vimeo: http://vimeo.com/accc 

L’ACCC a Internet 
 

  A la Junta de l’ACCC celebrada durant el 
mes d’abril es va aprovar que Annalisa 
Arcella sigui sòcia de l'ACCC.  
  Si encara no ets soci, informa’t al nostre 
web: http://bit.ly/lw9KgH 
 

 
 

Dibuix que Fernando Krahn va fer per a l'ACCC el 1990 
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Raconet de la llengua 

Vols escriure bé en català? Doncs no 
usis doncs amb valor causal 

 
  La conjunció catalana ‘doncs’ equival en 
alguns casos a la conjunció castellana 
‘pues’, però únicament quan introdueix una 
frase que és conseqüència o continuació 
d’una idea que s’ha expressat amb 
anterioritat, com ens següents exemples: 
No vols venir al cinema? Doncs tu t’ho 
perdràs. 
L’àvia està malalta; caldrà, doncs, avisar el 
metge. 
  A diferencia de ‘pues’, ‘doncs’ no te mai 
valor causal, és a dir, no introdueix mai una 
frase que indiqui motiu o causa. Les 
següents frases són incorrectes: 
*Dilluns passat vaig comprar llibres doncs 
era el dia de Sant Jordi. 
*No podré acompanyar-vos doncs he 
d’acabar un article. 
  En aquests casos, cal substituir ‘doncs’ per 
alguna conjunció que pugui tenir valor 
causal: 
  Dilluns passat vaig comprar llibres perquè 
era el dia de Sant Jordi. 
Non podré acompanyar-vos ja que he 
d’acabar un article. 
  En cas de dubte, penseu que, si un ‘doncs’ 
pot ser substuït per un ‘perquè, vol dir que 
és incorrecte. Feu-ne el canvi. 
 

Mercè Piqueras 
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