L’ACCC va celebrar la
seva XX Assemblea
Presidida per Cristina Ribas
Una vintena de socis i sòcies de l’ACCC es
van donar cita a la XX Assemblea General Ordinària,
el passat 30 d’abril, al Col·legi de Periodistes de
Catalunya, per conèixer de primera mà el balanç de
2012 que ha fet la Junta de l’Associació. Cristina
Ribas, presidenta de l’ACCC, va repassar juntament
amb el vicepresident, Raül Toran, les activitats dutes
a terme el passat any i les accions que va impulsar
l’entitat per donar suport a la comunicació científica.
Ribas va lamentar la impossibilitat d’haver convocat
una nova edició del Premi Joan Oró a la divulgació
de la recerca científica per la manca de suport
econòmic de la Generalitat, l’entitat que fins ara
havia finançat bona part de les despeses del
certamen. La presidenta també va destacar que
l’ACCC sempre es posicionarà en contra del
«tancament d’espais de divulgació de la ciència als
mitjans de comunicació», en referència a la
cancel·lació del programa Sapiència a La xarxa
ràdio, l’únic programa de perfil divulgatiu de
l’emissora un cop desaparegut el seu predecessor,
l’Eureka. La presidenta també va posar un èmfasi
especial en el compromís de l’Associació per
rebutjar els continguts de mitjans de comunicació
que comprometin el rigor del coneixement científic,
en al·lusió a les cartes enviades per l’ACCC –amb el
suport d’altres entitats– a La Vanguardia com a
resposta a determinades entrevistes de caire
pseudocientífic publicades a la secció La contra.
Toran, a més de fer un recorregut per les
activitats dutes a terme per l’Associació el 2012, va
destacar l’èxit de les exposicions de l’ACCC «que
continuaran voltant per estar presents en nous
espais expositius»: 16 científiques catalanes, Això
que investigues, per a què serveix?, Aquí, els
nostres invents i Il·lustraciència, conformen el
catàleg de mostres desenvolupades per l’entitat.
Mercè Fernández, tresorera de l’ACCC, va
repassar les despeses i ingressos de l’associació
durant el passat any i va explicar les partides
presents al pressupost d’enguany. Ribas va cloure

l’assemblea destacant que la Junta està sempre
oberta a avaluar totes les propostes dels membres
de l’associació i va subratllar que l’entitat vol centrar
els seus esforços a impulsar «determinats grans
projectes, més que molts projectes que siguin massa
petits».

Cristina Ribas amb Raül Toran, a la seva dreta (foto: ACCC)

Entre els assistents, es van poder sentir
diferents propostes, com ara l’organització de debats
sobre temes d’interès social, la presència d’opinions
contra les vacunes, i la preocupació d’alguns socis
per la contínua pèrdua d’espais de comunicació
científica als mitjans generalistes i per la mancança
d’inversions en divulgació científica per part de la
Generalitat de Catalunya.

Conferència: «Com
s’anomena un color?
Cultura i fisiologia a les
categories lingüístiques»
A l’Ateneu Barcelonès
L’11 de juny, a les 19.30, l’Ateneu
Barcelonès (carrer de la Canuda 6, Barcelona)
engega un nou cicle de conferències de divulgació
científica de la mà de l’ACCC. Sota el títol El
laboratori de Babel, es donaran cita en aquest espai
de la capital catalana diferents experts relacionats
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amb diversos enfocaments de la llengua i del
multilingüisme a les ciències.
El primer acte, d’accés obert, es titula Com
s’anomena un color? Cultura i fisiologia a les
categories lingüístiques, ponència a càrrec d’Andrea
Baronchelli, de la Northeastern University de Boston
(EUA).

Aquesta conferència, que serà en castellà,
explicarà com podem distingir entre diversos tipus
de ‘verd’ i, tot i així, a tots els anomenem ‘verd’.
Baronchelli reflexionarà sobre el fet que tot i que els
colors són infinits, tenim un petit conjunt de paraules
per anomenar-los i les diferents cultures agrupen els
colors de manera diversa. La fisiologia, però, també
té un paper en aquestes definicions. A partir dels
colors, el conferenciant explorarà la relació entre
cultura i fisiologia en les ciències cognitives.
El cicle està coordinat i moderat pel
periodista científic Michele Catanzaro, membre de la
Junta de l’ACCC i ponent de la secció de ciències i
tecnologia de l’Ateneu Barcelonès.

Jordi Serrallonga:
«Nosaltres podem ser un
dels exploradors del segle
XXI»

innata de l’ésser humà l’ha portat a realitzar grans
descobriments ja sigui explorant el seu propi planeta
o observant els estels.
Amb l’aforament de la sala de conferències
ple va tenir lloc el passat 24 d’abril la
xerrada Exploradors al segle XXI, vigència del
naturalisme a càrrec de l’arqueòleg, naturalista, guia
de viatges i soci de l’ACCC. Serrallonga va ser
presentat per Michele Catanzaro, periodista científic
i organitzador de l’esdeveniment, com un dels
«científics més versàtils de Catalunya».
El ponent, professor de la Universitat Oberta
de Catalunya i assessor del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, va obrir la sessió amb la
imatge d’una estampida de nyus i zebres a la
sabana del Serengueti, considerant-los uns viatgers
obligats a la recerca de terres propícies per mera
supervivència.

Jordi Serrallonga a la conferència (foto: ACCC)

Per mitjà de les seves fotografies,
Serrallonga va proposar als assistents un viatge
visual a través del que va definir com les grans
El naturalista català realitza un recorregut a
qüestions de la ciència, com són l’origen de
través del naturalisme en una conferència a
l’univers, de la Terra, de la vida i dels humans,
l’Ateneu Barcelonès
recordant que en el món real es poden viure
aventures més apassionants que a la ficció
A. Abal i R. Permuy (ACCC). «La curiositat va ser
cinematogràfica.
una de les raons que van portar als éssers humans
El ponent va repassar part de la història de
a creuar per primera vegada l’estret de Gibraltar des
la ciència mitjançant les imatges de grans figures del
d’Àfrica». Aquest va ser un dels arguments que Jordi
coneixement –Jean-Baptiste Lamarck, el Comte de
Serrallonga va mantenir al llarg del seu repàs a la
Buffon, Galileu Galilei, etc.— i recordant els passos
història del naturalisme en la seva conferència a
dels grans naturalistes, com ara el geòleg Alexander
l’Ateneu Barcelonès. Per a Serrallonga, la curiositat
von Humboldt al Chimborazo, la muntanya
equatoriana
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equatoriana considerada la més allunyada del centre
de la Terra però no la més alta a causa de la forma
no esfèrica del planeta.
Serrallonga va fer un recorregut pel bagatge
de personatges que van obrir les portes a les teories
evolutives, com ara el propi Lamarck o Georges
Cuvier, destacant el treball dels investigadors
francesos, que, com va recordar, mai van rebre el
reconeixement merescut en comparació amb els
anglosaxons i sense oblidar aportacions com les de
Thomas Huxley. També hi va haver temps per
emular la ruta de Darwin cap a unes illes Galápagos,
un arxipèlag que no li va causar una bona primera
impressió –va explicar el ponent– però que va ser
clau per impulsar el salt qualitatiu de la recerca
científica del naturalista anglès. Serrallonga va
completar el recorregut per les gestes dels
personatges científics amb la seva experiència
personal en llocs com les pròpies Galápagos o
Tanzània.
«Associacions d’aficionats a l’astronomia
han fet grans descobertes de l’Univers». D’aquesta
manera, el ponent va voler mostrar a l’audiència que
qualsevol persona pot convertir-se en un explorador
del segle XXI. A més, per a Serrallonga, és
important adonar-se que en el nostre entorn encara
hi ha grans meravelles per descobrir relacionades
amb el naturalisme. Com a exemple, va convidar els
assistents a passejar per la Ciutadella per descobrir
l’estàtua de pedra d’un mamut, obra de l’escultor
Miquel Dalmau.
Podeu veure un reportatge en vídeo de la
conferència a l’enllaç: http://bit.ly/17BBBna

Beques de l’EUSJA
Per assistir a l’European Health Forum i al
congrés “Pain in Europe VIII”

siguin socis o sòcies de l’ACCC, entitat membre de
l’EUSJA. Les persones seleccionades únicament
hauran de fer-se càrrec dels costos de viatge.

16th European Health Forum
El setzè fòrum europeu de salut tindrà lloc a
Bad Gastein del 2 al 4 d’octubre del 2013. Aquest
esdeveniment, que té el suport de la Comissió
Europea, abordarà, entre altres temàtiques, el
disseny d’un model de salut de qualitat en l’actual
situació econòmica, les malalties no transmissibles,
les inversions en salut, els reptes de la salut mental,
els acords legals de l’àmbit de la salut entre Europa i
els EUA i la mhealth per a la innovació.
Més informació a l’enllaç: http://bit.ly/13Mzitv
“Pain in Europe VIII”
Del 9 al 12 d’octubre, Florència acollirà el
vuitè congrés biennal sobre el dolor a Europa.
L’esdeveniment reunirà més de 4.000 especialistes
del dolor en un fòrum multidisciplinari que se
centrarà en els últims avenços en l’estudi i
tractament del dolor agut o crònic i recurrent.
Podeu llegir-ne més detalls al web de
l’organització: http://bit.ly/TldlCE
Per sol·licitar alguna de les beques,
cal escriure a secretaria-tecnica@accc.cat abans del
7 de juliol de 2013.

Jaume Ciurana: «La
recerca ha de ser un valor
afegit de la imatge de
Barcelona»

L’European Union of Science Journalists’
Trobada de l’ACCC amb el cinquè tinent
Association (EUSJA) ha anunciat que ofereix beques
d’alcalde de la capital catalana
per participar en dos esdeveniments relacionats amb
la salut que tindran lloc l’octubre del 2013 a Bad
Rubén Permuy (ACCC). «Ens agradaria que
Gastein (Àustria) i Florència (Itàlia). Aquestes
Barcelona fos coneguda internacionalment pels seus
beques cobreixen les despeses d’allotjament, els
congressos científics com ja ho és pels seus
àpats i la inscripció als congressos, i estan
festivals de música». Aquesta va ser una de les
adreçades a periodistes en actiu o freelancers que
reflexions de Jaume Ciurana, tinent d’alcalde de
siguin socis o sòcies de l’ACCC, entitat membre de
Barcelona
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- Rambla
de Catalunyaúnicament
10, 1r - 08007 Barcelona
- T. 934
121 111-de
www.accc.cat
l’EUSJA. LesACCC
persones
seleccionades
Barcelona
(ICUB),
que
va
participar
en una trobada
secretaria-tecnica@accc.cat
hauran de fer-se càrrec dels costos de viatge.
amb
l’ACCC
el
passat
2
de
maig
al Col·legi de
Pàgina 3
Periodistes de Catalunya. L’acte va ser presentat
per Cristina Ribas, presidenta de l’associació, qui va

Barcelona i president de l’Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB), que va participar en una trobada
amb l’ACCC el passat 2 de maig al Col·legi de
Periodistes de Catalunya. L’acte va ser presentat
per Cristina Ribas, presidenta de l’associació, qui va
incidir en la necessitat de fer entendre a la
ciutadania «que la inversió en ciència és una recepta
per sortir de la crisi».

D’esquerra a dreta: Inés Garriga, Jaume Ciurana i Cristina Ribas
(foto: ACCC)

l’activitat científica» com a pas previ per al
reconeixement social de les persones que es
dediquen a la ciència. Ciurana també va recordar
que «l’Ajuntament no ha de fer el que competeix a
altres institucions», posant d’exemple el deute
econòmic del Parc Científic de Barcelona.
EscoLab i Festa de la Ciència
Jaume Ciurana va explicar que l’Ajuntament
de Barcelona aposta per les accions consolidades
relacionades amb la divulgació de la ciència. És el
cas de l’EscoLab, iniciativa que convida els centres
d’ESO, batxillerat i cicles formatius a descobrir
l’actualitat científica de la ciutat a través de tallers o
visites a centres de recerca. Pel que fa a la Festa de
la Ciència, Inés Garriga, directora de creativitat i
innovació de l’ICUB, va avançar que l’Ajuntament vol
consolidar aquesta cita i fer-la créixer a l’alçada
d’esdeveniments similars que tenen lloc a París o a
Nova York.
El Museu de Ciències Naturals al Fòrum, una
errada
«Traslladar el Museu de Ciències Naturals al
Parc del Fòrum va ser una errada ja que va costar
dos milions d’euros i ni tan sols hi ha sales de
reserva», va respondre Ciurana a la pregunta pel
futur del Castell dels Tres Dragons, un edifici que va
acollir la seu del Museu de Zoologia de Barcelona
fins al trasllat el 2010 d’una part de les seves
col·leccions públiques cap al Museu Blau. Segon el
regidor, el Castell –que ara acull el Laboratori de
Natura del Museu de Ciències Naturals- no té prou
espai per guardar les tres milions de peces
existents. Ciurana no va aclarir quin serà el futur
d’aquest edifici històric de la Ciutadella, que
igualment «a mig termini ha de tenir altres usos». El
regidor, a més, va subratllar que fins ara el
pressupost d’aquestes instal·lacions és «100% a
càrrec de l’Ajuntament i s’hi ha d’implicar la
Generalitat».
Consultat per la situació de l’Hivernacle de la
Ciutadella, Ciurana va respondre que, tot i que no
disposa de més informació perquè és competència
de Parcs i Jardins de l’Ajuntament, «aviat hi haurà
bones notícies sobre el seu futur».

Ciurana va repassar algunes de les
principals línies d’actuació de l’Ajuntament en
matèria d’acostar l’activitat científica a la població,
com ara filtrar els esdeveniments destacats que es
duen a terme a la ciutat. «Hem de fer arribar als
ciutadans iniciatives de gran impacte, com va ser el
Fòrum Internacional de Neurociència», que va tenir
lloc el juliol de 2012 amb la participació de més de
7.000 científics i científiques de diverses parts del
món, segons dades de la pròpia organització.
«El pregó de les festes de la Mercè de 2012
va ser a càrrec de Lluís Torner –director de l’Institut
de Ciències Fotòniques (ICFO)– perquè aquesta
ciutat estima els seus científics», va assenyalar el
regidor com a mostra de l’aposta de l’administració
local per la visibilitat de l’activitat científica. Ciurana
va afegir que l’ajuntament, tot i que no té
competències sobre les universitats, «ha d’implicarse en la seva política científica». El tinent d’alcalde
va insistir en el fet que les institucions tenen un
paper determinant «per al reconeixement de
l’activitat científica» com a pas previ per al
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que «l’Ajuntament no ha de fer el que competeix a
altres institucions», posant d’exemple el deute

Ciència a BTV
Una de les preguntes dels assistents va
centrar-se en l’actual falta de programes de
divulgació científica a la televisió pública municipal
(BTV). Tot i insistir que no tenia competència sobre
la graella de programació de la cadena, Ciurana va
indicar que potser aquesta mancança coincideix
amb el fet que la ciència encara «no és d’interès
general per a la societat».

«16 científiques
catalanes», a Santa
Coloma de Gramenet
Amb els perfils de científiques en actiu que
treballen a universitats, centres de recerca i
empreses de Catalunya
L’exposició 16 científiques catalanes arriba a
Santa Coloma de Gramenet. El dimarts 14 de maig,
la mostra de l’Associació Catalana de Comunicació
Científica (ACCC) es va obrir al públic al Centre de
Recursos Juvenils Mas Fonollar (Carrer de Sant
Jeroni, 1-3), de la mà del Departament de Polítiques
d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Santa
Coloma. Prèviament, la mostra s’havia pogut visitar
a la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet,
durant la XVII Diada per l’Ensenyament Públic,
celebrada el diumenge 12 de maig.

La mostra, que ha estat present en diferents espais
culturals catalans, va rebre el 2011 el Premi
Especial Mujer,
ciencia
y
técnica en
la
modalitat Ciencia, ingeniería y valores a la fira
científica de Ciencia en acción, que va tenir lloc a
Lleida.
Aquesta exposició, que es complementa
amb un blog per poder ampliar la informació,
(16cientifiquescatalanes.blogspot.com), vol posar de
relleu el paper fonamental de les dones en l’avenç
de la ciència a la nostra societat. Estarà oberta fins
l’11 de juny de 2013 i es podrà visitar de dilluns a
divendres, de 16.30 a 21.00, i els caps de setmana
de 10.00 a 20.00.

Pere Estupinyà: «El sexe
és científicament
multidisciplinari»
L’ACCC organitza una trobada amb el divulgador
tortosí

Rubén Permuy (ACCC). «No he tingut cap pudor
per tractar cap dels temes que figuren al llibre».
D’aquesta manera Pere Estupinyà se sincerava
davant el públic present a la trobada que va
organitzar l’ACCC per comentar el seu nou
llibre. S=EX2. La ciència del sexe és la nova obra
del divulgador científic de Tortosa que actualment
resideix i treballa als Estats Units. El dijous 9 de
maig, l’hotel Market, situat al barri de Sant Antoni de
Barcelona, va aplegar una vintena d’assistents que
van conèixer aquest nou treball divulgatiu de la mà
del seu autor, que també ha escrit el llibre El lladre
de cervells.
En un acte conduït per Cristina Ribas,
presidenta de l’ACCC, el divulgador va repassar
totes les vessants temàtiques que analitza a La
ciència del sexe: recerques científiques que tenen
lloc a laboratoris, estudis socials al voltant de les
relacions sexuals humanes, etc. Heterosexualitat,
homosexualitat, bisexualitat i asexualitat són algunes
de les qüestions que figuren en el llibre. Tot i la
subtilesa de les preguntes plantejades a l’autor
durant la trobada, el col·loqui va ser obert i
La mostra exposada anteriorment a la UAB (foto: ACCC)
participatiu. Potser l’interès científic no va ser l’única
causa determinant,
ja que,
tal com va reconèixer el
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participatiu. Potser l’interès científic no va ser l’única
causa determinant, ja que, tal com va reconèixer el
propi escriptor, «l’editorial va estar encantada que la
meva obra tractés un tema de tanta repercussió com
el sexe».

El perfil de l’autor
Soci de l’ACCC i ex-membre de la seva
junta, Pere Estupinyà és un químic i bioquímic
tortosí que va ser guionista i editor del
programa Redes de TVE durant 4 temporades.
Professor de Ciència, Tecnologia i Societat a la
Universitat Ramon Llull, ha escrit sobre ciència als
principals mitjans espanyols, és blogger d’El País, i
l’any 2007 va rebre la prestigiosa beca Knight
Science Journalism Fellowship a l’Institut de
Tecnologia de Massachusetts (MIT) i Harvard.
D’aleshores ençà, resideix als Estats Units, on ha
treballat als Instituts Nacionals de la Salut (NIH),
analitzant el periodisme científic en espanyol
al Knight Science Journalism Tracker del MIT.
També ha escrit les obres El lladre de
cervells i S=EX2. La ciència del sexe (Debate,
Random House Mondadori).

Cristina Ribas va introduir Pere Estupinyà (foto: ACCC)

Tot a punt per al congrés
de la WFSJ

Estupinyà
va
relatar
les
diferents
experiències que va compartir per tal d’apropar-se
als diferents temes abordats a l’obra. «Fins i tot vaig
participar en algun experiment social relacionat amb
l’atracció sexual», va detallar. L’autor va destacar
que no va tenir cap problema per deixar fora els
tòpics i els prejudicis socials per tractar de
compondre una obra sobre sexualitat amb la
divulgació científica en el punt de mira. No obstant,
el tortosí sí va reconèixer que va decidir no aturar-se
en determinades realitats al voltant de les relacions
sexuals (prostitució, consum de drogues, etc). «No
seria políticament correcte afirmar que determinades
substàncies poden tenir efectes per alguns
considerats positius per mantenir relacions sexuals»,
va dir, sigui per les seves connotacions o «perquè
necessitaria més pàgines per desenvolupar aquests
temes amb solidesa». Amb tot, altres temes delicats
–com és la pederàstia– també són presents al llibre:
«hi ha un centre de recerca a Alemanya que estudia
la pederàstia», va contextualitzar.
Amb la trobada amb Pere Estupinyà, l’ACCC
va voler iniciar el seu club de lectura de divulgació
científica que encara no té programades més
sessions.

Tindrà lloc a Helsinki del 24 al 28 de juny
La World Federation of Science Journalists
(WFSJ), entitat de la qual forma part l’ACCC,
celebrarà el seu proper congrés biennal a la capital
finlandesa del 24 al 28 de juny. L’organització ha
habilitat un web on es pot consultar tota la
informació de l’esdeveniment: http://wcsj2013.org

La WFSJ indica al portal del congrés que
aquesta és una bona oportunitat «per als periodistes
científics i per als professionals de la comunicació de
conèixer i establir diàleg internacional amb
investigadors, ciutadans i amb aquells que prenen
decisions. Els periodistes científics tindran la
possibilitat d'intercanviar idees i discutir el seu paper
en el nou i canviant escenari dels mitjans de
comunicació».
Michele Catanzaro, periodista científic i
membre de la Junta de l’ACCC, hi assistirà en nom
de l’associació catalana.
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Nous cursos al Col·legi de
Periodistes de Catalunya
Amb descompte per als membres de l’ACCC
El Centre de Formació i Desenvolupament
del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha engegat
nous cursos i els socis i sòcies de l’ACCC tenen un
descompte del 12,5%.

Els nous cursos són:
-

‘Informació i logística per a periodistes’.
‘Introducció al periodisme de dades’.
‘Finançament per a mitjans digitals’.
‘Anglès per a periodistes’.
‘Relats promocionals (Branded Content)’.

Més informació: http://bit.ly/18MWXwL
El Col·legi recorda que les places són
limitades.

una «constant arbitrària cadascun dels valors
particulars de la qual caracteritza un membre
particular d’un sistema d’expressions, funcions,
corbes, superfícies, etc.» i també era «una variable
tal que altres variables poden ésser expressades per
funcions d’ella». Avui dia, però, els paràmetres estan
apropiant-se de significats que abans no tenien.
Definim una situació a partir dels seus ‘paràmetres’,
en comptes de definir-la a partir de les seves
‘característiques’; i la jutgem basant-nos en
‘paràmetres’, en comptes de basar-nos en ‘criteris’,
‘punts de referència’ o ‘punts de vista’. Molts
científics també contribueixen a ampliar l’àmbit
d’usurpació d’aquesta paraula quan, en els seus
articles que descriuen treballs experimentals,
mostren els ‘paràmetres’, en comptes de mostrar les
‘dades’; o les ‘magnituds’, si es tracta de valors que
es poden mesurar.
Mercè Piqueras

Resum de la llista de
correu
Tindrà lloc a Helsinki del 24 al 28 de juny
Els temes més comentats el maig

Parlant d’ous. Aquesta va ser una de les
temàtiques més comentades a l’inici del maig. Arran
d’un comunicat d’un llistaire que tractaria diferents
aspectes relacionats amb els ous a un programa de
televisió, alguns dels participants de la llista de
El paràmetre, usurpador
correu van fer els seus comentaris i suggeriments i
vam saber que «els ous crus es conserven més
Fa uns mesos tractàvem, en aquest
temps que els ous cuits» o que es poden «fer» ous
Raconet, d’uns quants verbs «assassins» (Butlletí
cúbics: http://bit.ly/JbQvE4. Algú va apuntar des d’un
ACCC, novembre 2011), que estan eliminant altres
centre de recerca que feien servir «peixos zebra
verbs dels quals n’ocupen el lloc. Potser hauria estat
com animal de laboratori [...], que en estat
més adient anomenar-los «usurpadors», atès que
embrionari són transparents i es pot veure el seu cor
els verbs als quals solen substituir encara figuren al
sense “matar-los”».
diccionari. Aquest mes em referiré a un substantiu
Les creus de Sant Jordi han estat un altre
que és un terme científic que a poc a poc ha anat
dels temes comentats durant aquest mes. Qui
usurpant el paper d’altres mots en qualsevol àmbit:
començava la conversa va indicar que «entre els
el paràmetre.
guardonats enguany destaquen en l’àmbit científic i
Tradicionalment, un ‘paràmetre’ designava
tecnològic l’endocrinòleg i escriptor Ramon Gomis,
particulars de la qual caracteritza un membre
bioquímic Josep Raimon Prous, el cardiòleg Jordi
particular d’un
sistema
d’expressions,
funcions,
ACCC
- Rambla
de Catalunya 10,
1r - 08007 Barcelona
Rius i el
- T.
metge
934 121
Jordi
111Roch,
www.accc.cat
si bé aquest darrer ha
corbes, superfícies, etc.» i també era «unasecretaria-tecnica@accc.cat
variable
estat distingit per la seva feina com a gestor
tal que altres variables poden ésser expressades per Pàgina 7musical». Algú va indicar que caldria afegir a
funcions d’ella». Avui dia, però, els paràmetres estan
aquesta llista «Pere Balsells, mecenes i empresari
apropiant-se de significats que abans no tenien.
català resident a Califòrnia que des de l’any 1995

Raconet de la llengua

de l’Hospital Clínic, l’empresari Joan Planes, el
bioquímic Josep Raimon Prous, el cardiòleg Jordi
Rius i el metge Jordi Roch, si bé aquest darrer ha
estat distingit per la seva feina com a gestor
musical». Algú va indicar que caldria afegir a
aquesta llista «Pere Balsells, mecenes i empresari
català resident a Califòrnia que des de l’any 1995
cofinança, juntament amb la Generalitat, diferents
programes per realitzar estudis de postgrau i de
doctorat en l’àmbit de les enginyeries, guardonat
enguany amb el Premi Nacional de Recerca de
Mecenatge Científic». Sobre Balsells, una altra
persona va voler destacar la seva preocupació pel
finançament de la recerca com mostren les beques
per a investigadors que porten el seu cognom:
«Aquest home –en referència a Pere Balsells– fa el
que Bonaventura Clotet ha demanat moltes
vegades: que els qui aconsegueixen una fortuna,
després pensin a fer un retorn a la societat».
Durant el mes de maig també va ser notícia
a la llista el naixement d’una nova publicació de
divulgació científica Nautilus (http://nautil.us/), que,
segons el llistaire que ha començat aquesta tema,
«sembla tenir el suport de destacats periodistes,
principalment dels EUA». La causa per començar el
debat no només va ser la novetat, sinó que també li
va cridar l’atenció «que surtin al carrer amb el suport
econòmic de la John Templeton Foundation [...] que
dedica bona part dels seus esforços i premis a
“establir ponts entre la ciència i la religió”». Un altre
participant va opinar que les publicacions
científiques de referència mai barregen ciència i
religió i va posar d’exemple a New Scientist.
Una persona va fer arribar a la llista de
correu de l’ACCC un vídeo divulgatiu de l’Estratègia
Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC),
document que fou aprovat per la Generalitat de
Catalunya el novembre de 2012. Amb aquest vídeo,
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, «pretén arribar
al màxim nombre de ciutadans, entitats, empreses i
organismes perquè prenguin consciència de que el
canvi climàtic a Catalunya és una realitat
inqüestionable i que disposem del coneixement, els
mitjans i les eines per a adaptar-nos-hi»:
http://bit.ly/12ysW1p. Algú va opinar que tot i que el
vídeo és molt benvingut, «perquè les mesures que
inclou l’ESCACC puguin ser implementades, els
caldrà la implicació d’agents
governamentals,

polítics, econòmics i socials així com de la societat
en general, i per tant, d’una estratègia de
comunicació i divulgació potent acordada des del
govern».
El tema més comentat durant aquest més va
ser una consulta realitzada per un dels participants
que va preguntar obertament quines són les revistes
relacionades amb la ciència preferides pels
membres d’aquesta llista. En total, es van enviar una
vintena de correus electrònics on es van mencionar
New Scientist, Mètode, Seed, Investigación y
ciencia, Wired i Muy interesante, entre d’altres. El
debat al darrere de les recomanacions va ser que,
segons alguns participants, algunes d’aquestes
revistes publiquen articles d’un nivell molt alt, tot i
que realitzen una important tasca divulgativa, i hi ha
articles que costen d’entendre si no estàs
familiaritzat amb la qüestió a tractar. Un altre
reflexionava sobre el fet que si ara escriuen a les
publicacions més divulgadors que investigadors,
com és que els articles no s’entenen millor: «han
complicat tant els continguts que tot i ser escrits per
divulgadors s’entenen menys?».
Com ho ha demostrat en ocasions anteriors,
la llista de correu de l’ACCC és una bona font per
obtenir informació i resoldre dubtes. Va ser el cas de
la consulta «algú coneix indicadors per aproximarnos a la qualitat/contaminació atmosfèrica del medi
urbà i agrari?». Dit i fet. Entre les recomanacions, un
expert del CSIC en contaminació atmosfèrica, va
aconsellar que s’adrecés al Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i un
informe relacionat.
A través de la llista vam conèixer els casals
científics que organitza la sòcia de l’ACCC Irene
Lapuente a través de l’empresa que dirigeix, La
mandarina de Newton (lamandarinadenewton.com).
Algú va aprofitar per felicitar la Irene per aquesta i
altres iniciatives que ha impulsat per a la divulgació
científica entre la canalla i els adults.
El concurs internacional de monòlegs
científics FameLab va viure la seva final espanyola
(per a més informació podeu consultar el resum de
la llista d’abril publicat al número anterior d’aquest
butlletí). Algú va destacar la nombrosa presència de
participants catalans i l’èxit del format dels monòlegs
per fer divulgació científica que s’ha posat en
pràctica en 22 països.
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Podeu veure el vídeo de la final en aquest enllaç:
http://bit.ly/YYtJMo. Aquesta opinió va tenir el suport
d’altres participants de la llista.
En maig els llistaires van felicitar Xavier
Duran i el seu equip pels 5.000 programes d’El medi
ambient, que s’emet a TV3.
A data 29 de maig, s’han enviat a la llista de
correu 303 missatges.

Benvinguda a l’ACCC
A les Juntes de l’ACCC celebrades durant
els mesos d’abril i de maig es va aprovar que Silvia
Benvenuti, Roger Castells, Laia Cendrós, Joan
Garin, Patricia Gonsálbez, Enric Quílez i Melchor
Sánchez siguin membres de l’ACCC.
Si encara no ets soci, informa’t al nostre
web: http://bit.ly/lw9KgH

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
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