L’ACCC i altres entitats
envien una carta a La
Vanguardia contra les
informacions
pseudocientífiques
Juntament amb l’Asociación Española de
Comunicación Científica (AECC) i la Sociedad
por el Avance del Pensamiento Crítico
(ARP‐SAPC)
L’ACCC, l’AECC i l’ARP-SAPC han enviat
una carta a La Vanguardia, adreçada al seu
defensor del lector, per tal de mostrar la seva
preocupació per la publicació d’informacions
contràries al coneixement científic al diari català,
especialment a la secció La Contra i al Magazine.

Al següent enllaç és possible llegir la carta
enviada i signada per totes tres entitats:
http://bit.ly/129nEgd

Oberta l’edició
d’«X(p)rimenta 2013»
Un concurs de vídeos sobre ciència elaborats
per professors i alumnes de Primària, ESO,
Batxillerat i Cicles Formatius
L’Associació Catalana de Comunicació
Científica (ACCC) i la Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació han engegat una nova edició
d’X(p)rimenta. El concurs s’adreça a professors i

alumnes de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles
Formatius. Els participants hauran de filmar un
experiment senzill en vídeo amb l’objectiu d’il·lustrar
algun principi científic i tecnològic interessant. Els
vídeos han de ser de durada curta (3 minuts com a
màxim). Cada escola, i cada grup escolar, pot
participar amb diversos vídeos.

Imatge d’un experiment (foto: recercaenaccio.cat)

Es concediran tres premis als millors vídeos
presentats, un per a cada categoria (primària,
secundària, i batxillerat/cicles formatius). Els premis
consisteixen en:
 Professorat: vals per a una estada de cap de
setmana a un dels Vilars Rurals (Arnes,
Cardona o Sant Hilari Sacalm) per a dues
persones i un màxim de dos acompanyants
menors d’edat.
 Alumnat: entrades per a visitar el centre
Cosmocaixa de Barcelona i el Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya, ubicat
a Terrassa.
 Escola: S’estableixen dos premis en
metàl·lic de 200 euros cadascun per adquirir
material escolar a:
o L’escola que, sense haver guanyat
cap dels premis convocats, hagi
promogut la màxima participació
dels seus alumnes en les diferents
etapes educatives.
o L’escola que hagi presentat el vídeo
que, a criteri del jurat, presenti una
gran originalitat, una idea o
concepte de gran dificultat (dins del
nivell educatiu).
A banda d’aquests premis, s’atorgaran un
seguit de Mencions a altres vídeos meritoris.
Els vídeos guardonats amb Premis i
Mencions
podran
ser
ubicats
al
portal
www.recercaenaccio.cat per tal que serveixin
d’exemple a qualsevol persona interessada.
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Els premis i les mencions s’entregaran en un
acte que tindrà lloc al Campus de Castelldefels de la
Universitat Politècnica de Catalunya i anirà
acompanyat
de
diverses
demostracions
tecnològiques per part dels investigadors del
Campus. El termini per participar és el 31 de març.
Organitzadors
X(p)rimenta
2013 és
una
iniciativa
organitzada
per
l’Associació
Catalana
de
Comunicació Científica (ACCC) i la Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació. El concurs
compta amb el patrocini dels Vilars Rurals (Grup
SERHS). El certamen rep el suport del Departament
d’Ensenyament
de
la
Generalitat
de
Catalunya, CosmoCaixa Barcelona, l’Escola de
Telecomunicació
i
Aeronàutica
de
Castelldefels (Universitat Politècnica de Catalunya),
la Fundació La Caixa, el Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya i Physics.
Hi ha més informació a: http://bit.ly/X5hKFj

El MIT convoca una nova
edició de les beques
Knight de Periodisme
Científic
El termini per presentar-hi sol·licituds és l’1 de
març
El Massachusetts Institute of Technology
(MIT) ha convocat les Beques Knight de Periodisme
Científic dirigides als periodistes dels Estats Units i
de l’estranger que es dediquin a cobrir informació
científica, tecnològica, sobre el medi ambient o
medicina. Tenen una durada de nou mesos. El
termini per presentar les candidatures finalitza l’1 de
març de 2013.
Entre els requisits, els candidats han de
presentar una carta de presentació, que no ha
d’excedir les 750 paraules, un currículum vitae, una
proposta del projecte i quatre cartes de
recomanació. En el cas dels periodistes autònoms,
han de proporcionar una llista de tots els treballs

realitzats en els últims dotze mesos.

La beca té una dotació econòmica de 65.000
dòlars més el cost de la matrícula. Segons les bases
de la beca, els becats també es beneficiaran d’una
assegurança de salut, suport per a viatges
d’investigació, beques per a congressos i l’accés als
recursos del MIT i de la Universitat de Harvard.
Més informació al web de l’organització:
http://bit.ly/14wTWBj

Beques per assistir a
l’Escola de Periodisme
d’Erice
Del 25 al 29 de maig
L’Escola Internacional de Periodisme
Científic d’Erice (Itàlia) ha anunciat la convocatòria
de 30 beques per a la seva escola adreçades a
persones que es trobin a països de la Unió Europea.
Aquests ajuts cobriran la inscripció, el viatge i
l’estada del 25 al 29 de maig de 2013.

L’organització ha establert de termini per
presentar-hi sol·licituds l’1 de març.
Hi ha més informació sobre les condicions i
com demanar una de les beques al web de
l’organització: http://bit.ly/YjpBSm
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El raconet dels socis i
sòcies
L’ACCC posa a disposició dels seus membres un
espai del butlletí
Posar a disposició dels membres de
l’Associació un nou espai on compartir amb la resta
dels socis i sòcies informacions sobre la
comunicació científica que es realitza. Aquest és
l’objectiu de l’Associació Catalana de Comunicació
Científica (ACCC) amb aquesta iniciativa al butlletí
mensual.
Com fer-ho?
La creació d’un nou blog, un nou web,
l’organització
d’un
esdeveniment...
Aquelles
persones que estiguin interessades a publicar algun
aspecte relacionat amb la seva tasca professional ho
podran fer amb només enviar un correu electrònic,
abans del dia 20 de cada mes (excepte a l’agost que
el butlletí no es publica), a comunicacio@accc.cat.
S’haurà d’indicar a l’assumpte “tema per al butlletí”.
El text a publicar ha d’estar escrit en català i
ha de tenir relació amb la comunicació científica. A
més, aquestes informacions han de tenir una
extensió màxima de 500 caràcters, espais inclosos.
Un mateix soci podrà publicar únicament una nota
informativa en cada número del butlletí.

Altres espais
Des de fa anys, hi ha la possibilitat de
compartir a través de la llista de correu tots els
temes relacionats amb el coneixement científic que
poden ser d’interès amb la resta dels membres del
fòrum virtual que gestiona l’ACCC. Igualment, totes
les persones que segueixen a l’associació a les
xarxes socials poden compartir els temes relacionats
amb la ciència que estimin oportuns.

Més ciència a
astronauta.cat
Un nou web sobre ciència a càrrec d’una sòcia
de l’ACCC
Eva van den Berg, membre de l’Associació
Catalana de Comunicació Científica (ACCC), ha
impulsat un nou web sobre ciència. Visitant
www.astronauta.cat podrem trobar informació sobre
diferents àmbits com ara l’aigua, l’energia, el clima,
l’espai o la tecnologia. El portal compta amb la
secció ciència.cat, on es publicaran notícies
científiques d’àmbit català.

Imatge de portada del web (foto: astronauta.cat)

L’autora del web vol que professionalment
«l’astronauta sigui la seva tarja de presentació». Van
den Berg treballa des de 1997 per a l’edició
espanyola de National Geographic.

L’ACCC posa un espai dels seus butlletins a disposició dels seus
membres (foto: ACCC)

Els blocs de l’ACCC
Hi ha la possibilitat de seguir de prop les
actualitzacions dels blocs dels socis i sòcies de
l’ACCC que ens ho han comunicat a la seva secció
de la part de sota del web de l’associació. També
podeu fer-ho a través del següent enllaç:
http://bit.ly/XFGdmk

ACCC - Rambla de Catalunya 10, 1r - 08007 Barcelona - T. 934 121 111- www.accc.cat
secretaria-tecnica@accc.cat
Pàgina 3

Nova edició de «Beer for
Science» Barcelona

Resum de la llista de
correu de l’ACCC

Una trobada informal de comunicadors científics
a un bar

Els temes protagonistes al gener

Com ja va tenir lloc en anteriors ocasions, un
grup de comunicadors científics, entre els que hi ha
socis i sòcies de l’ACCC, han convocat una trobada
informal a un bar de la capital catalana. El bar 33/45,
que es troba al carrer Joaquim Costa, 4, acollirà una
nova edició de «Beer for science» a Barcelona
adreçada a totes les persones interessades en la
comunicació científica. No cal inscripció prèvia. La
trobada serà el 8 de febrer a les 18.30.

Imatge del «Beer for science» el juny del 2012 amb Raül Toran,
vicepresident de l’ACCC, a la dreta de la fotografia (foto: Xavi
Joya)

Aquelles persones interessades també
podran comentar la trobada a través del Twitter amb
l’etiqueta #bfsbcn.
En el següent enllaç podeu llegir una crònica
de la passada edició: http://bit.ly/MOsjY6
Aquests tipus de trobades també tenen lloc
a Madrid, entre altres, i es recullen a un blog:
http://beerforscience.wordpress.com/

Els bacteris han estat el primers grans
protagonistes del gener a la llista de correu de
l’ACCC. Quants en tenim al nostre intestí? Una nota
de premsa enviada aquest gener afirmava que hi
tenim un trilió. Els participants van estimar que la
xifra potser no era la correcta i a més es tractava
d’una traducció errònia, ja que trillion (en anglès
americà) equival a un bilió en terminologia no
anglesa. Una altra aportació va indicar que realment
«el nombre calculat de bacteris del budell és deu
vegades més: 100 bilions». La polèmica de la nota
no es va quedar en la xifra. El títol El tractament amb
antibiòtics pot alterar la flora intestinal ja va causar
controvèrsia, pel fet que a l’intestí no comptem amb
flora estrictament parlant. «Caldria referir-s’hi com a
“microbiota intestinal”», s’hi va indicar. Igualment hi
va haver qui donava suport a l’ús de “flora intestinal”:
«un comunicador científic cal que arribi a la gent. I si
la gent comprèn “flora intestinal” i, a més, el
diccionari té una accepció actualitzada, quin
problema hi ha? El que caldrà serà explicar/aclarir a
tothom que el que hi ha als intestins no són
“vegetals”, tot i dir-ne “flora”».
Les
informacions
pseudocientífiques
publicades recentment a La Vanguardia han
protagonitzat més d’un fil de correus polèmics durant
el gener. Les entrevistes a Masaru Emoto, qui parla
de la memòria i els sentiments de l’aigua, i a Joe
Dispenza, qui va afirmar que «el escáner de alguien
con ansiedad o con depresión es el mismo: el
cerebro empieza a segregar química como si eso
que teme la persona estuviese sucediendo, y con el
tiempo esta química se convierte en adictiva», n’han
estat els motius. Amb la indignació encesa per part
dels llistaires que comproven que de forma repetida
es duen a terme entrevistes d’aquest caire, algú va
comunicar la intenció d’engegar una campanya
contra aquests tipus d’informacions que fomenten
“l’anticiència”.
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Un altre diari també va generar un bon
grapat de correus. L’anunci per part de The New
York Times de la desaparició de la seva secció de
medi ambient va encendre les alarmes d’alguns
participants de la llista de correu. Entre ells, hi va
haver qui va matisar que tot i que aquesta secció
com a tal no continuarà, el diari nord-americà va
assegurar que no es reduirà el pes d’aquestes
informacions, que s’integraran en altres seccions i es
tracta més aviat d’una reorganització de continguts.
El tema que ha estat la causa de l’enviament
de més de correus electrònics dins d’un mateix fil ha
estat la campanya institucional sobre el reciclatge
Envàs, on vas? Més de 40 missatges certifiquen els
molts matisos que es poden trobar en la qüestió. Hi
ha qui veu encertada la campanya, que cal aclarir bé
a la població què és possible reciclar i què no, i hi ha
qui, en canvi, veu un problema directament en el
model de reciclatge en comparació amb altres
països del nord d’Europa. Alguns llistaires van
opinar que, amb aquesta polèmica, queda patent
que hi ha un problema de comunicació sobre la
manera d’explicar a la població el sistema de
reciclatge.
Alguns altres temes que no tenen que veure
directament amb la ciència han tingut un destacat
protagonisme. Una altra entrevista a La Vanguardia
amb el nen que va afirmar haver estat i tornat del cel
–entès com a un concepte religiós– no ha agradat
als participants. Altres qüestions, que es basen més
en la fe que en els fets, han estat comentades:
psicofonies enregistrades a l’antic hospital municipal
de Sant Feliu de Guíxols, amb un acte de
presentació que va comptar amb l’assistència
d’autoritats locals, o un taller de física “divina”
impartit per una persona que assegura ser
llicenciada en física. Completen aquesta tipologia de
temes un curs ofert per la Generalitat Valenciana per
a professorat sobre miracles de la Verge.
Aquest espai de trobada de persones de
diferents àmbits de la ciència i la comunicació és
molt útil per a segons quines consultes. Algú va
consultar quins llibres de divulgació científica li
podien aconsellar. Un participant va compartir un
enllaç amb un document publicat per la UPF amb
100 llibres de divulgació d’autors catalans:
http://bit.ly/pJccaD

La llista també acull felicitacions. Una d’elles
va ser per a Michele Catanzaro (membre de la Junta
de l’ACCC, Antonio Baquero i Ángela Biesot que van
guanyar el Premi Internacional de Periodisme Rei
d’Espanya, per la seva tasca al voltant del cas
d’Óscar Sánchez, un netejador de cotxes de
Montgat que va estar a una presó italiana per error
en ser confós amb un narcotraficant. Una altra de les
enhorabones ha estat per la institució Centres de
Recerca de Catalunya (CERCA) per integrar en un
web totes les xarxes socials del centres de recerca
que el conformen: http://bit.ly/USEcS4
Aquest gener ha estat el més participatiu,
des que es va crear la llista el 2001, amb 430
correus electrònics enviats.

Raconet de la llengua
La ela geminada (l·l), centenària
El proppassat 14 de gener va celebrar-se el
centenari
de
l’aprovació
de
les
Normes
Ortogràfiques de la llengua catalana. És també el
centenari de la ela geminada, aquest grup de lletres
(l·l; dues eles separades per un punt alçat o volat)
que representa el so de dues eles pronunciades en
dues síl·labes diferents, i que es troba principalment
en paraules cultes que vénen del llatí o el grec. Les
dues eles formen part de dues síl·labes diferents i
quan cal dividir la la paraula a final de línia, una ela
queda en una línia i l’altra en la següent i el punt
volat se substitueix pel guionet.
La grafia l·l permet diferenciar gràficament el
so de les dues eles separades i el de la doble ela (ll,
la elle castellana). Va ser una proposta d’Antoni
Maria Alcover, que treballava amb Pompeu Fabra en
la redacció de les Normes, i Fabra i l’Institut
d’Estudis Catalans van acceptar-la. Fabra va insistir
que es representés la ela geminada amb dues eles
ben juntes i un puntet al mig. En textos manuscrits
és fàcil fer-ho; només cal escriure les dues eles com
si es tractés de la elle castellana, i posar un puntet
entre les dues eles. Però quan s’escriu amb
ordinador, moltes persones no saven com resoldreho.
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En els teclats actuals d’ordinador no hi ha
una tecla per escriure la ela geminada, ni tan sols hi
ha la ela escapçada (una sola ela seguida del punt
volat: l·) que havien tingut alguns models de
màquines d’escriure de la marca Olivetti i que
permetien escriure la ela geminada en dos espais.
Cal representar-la mitjançant dues eles separades
per un punt volat (l·l), que s’escriu amb la majúscula
de la tecla del 3. És incorrecte representar el punt
volat “caigut” (l.l), amb un punt normal entre les dues
eles, o amb el signe que es fa servir de separador
en llistes o enumeracions (l·l). Coincidint amb el
centenari de la ela geminada, es va presentar un
projecte per reivindicar la seva normalització
tipogràfica en l’entorn digital, de manera que es
pugui comptar amb una codificació informàtica
adequada. Mentre no tinguem a l’ordinador una tecla
per representar-la, però, haurem de continuar fent el
punt volat amb la majúscula del 3.
Mercè Piqueras

L’ACCC a Internet
Segueix-nos a:
Web: accc.cat
Twitter: twitter.com/ACCC_
Facebook: facebook.com/ACCCientifica
Flickr: flickr.com/photos/accc_/
LinkedIn (empresa i grup):
linkd.in/ceddtJ
linkd.in/aaisv4
Vimeo: vimeo.com/accc

Associa’t a l’ACCC
Més de 200 persones relacionades amb
la ciència, la divulgació o la comunicació
científica, entre altres camps, ja són membres
de l’Associació Catalana de Comunicació
Científica (ACCC). Si vols formar part d’aquest
grup, consulta com fer-ho al següent enllaç, on
també podràs conèixer els avantatges de ser
membre de l’ACCC: http://bit.ly/lw9KgH
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