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Crònica de la World 
Conference of Science 

Journalists 2015 
 

Celebrada a Seül del 8 al 12 de juny 
 
 Núria Jar (ACCC). A principis de juny vaig estar 
uns dies a Seül, on es va celebrar el Congrés 
Mundial de Periodisme Científic (WCSJ2015), 
organitzat per la World Federation of Science 
Journalists (WFSJ), entitat de la qual forma part 
l’Associació Catalana de Comunicació Científica 
(ACCC). L’organització em va convidar a participar 
en una taula de debat sobre l’ús que faig de les 
xarxes socials com a periodista freelance, moderada 
pel periodista canadenc André Picard, juntament 
amb Aimable Twahirwa, també 
periodista freelance (1) a Àfrica; Subhra 
Priyadarshini, editora de Nature a l'Índia; i Bethany 
Brookshire, divulgadora nord-americana molt 
coneguda sota el perfil de @SciCurious (2). 
 Abans de marxar vaig demanar a Cristina 
Ribas, presidenta de l’ACCC, un llibre que m’inspirés 
durant el meu vol a Corea del Sud. No podia haver 
estat més encertada quan va apostar per El fin de 
los medios de comunicación de masas, del 
periodista nord-americà Jeff Jarvis. Una de les idees 
fortes d’aquesta lectura és: els mitjans de masses ja 
no existeixen perquè la massa és un concepte creat 
pels mitjans tradicionals. Ara les xarxes socials han 
transformat el que fins ara havíem conegut com a 
massa en comunitats. 
 

 

  
1 (foto: Núria Jar) 

  

 

 
  

2 (foto: Núria Jar) 

 
Els virus, protagonistes 
 En general, al congrés hi va haver molta 
presència de virus. Es va parlar molt sobre la 
cobertura mediàtica de l’ebola i del VIH. Però 
evidentment el protagonisme se’l va endur el virus 
de la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà (MERS), 
que s’havia estès més enllà del seu territori habitual. 
Vaig aterrar a Corea en plena crisi sanitària (3). A 
l’aeroport de Seül un senyor comprovava la 
temperatura corporal dels passatgers acabats 
d’aterrar a través d’una càmera (4). Al carrer, moltes 
persones portaven mascareta, encara que molts no 
es tapaven el nas o d’altres se la treien acalorats 
durant una estona. Al metro, fins i tot hi havia 
venedors ambulants que aprofitaven la psicosi 
col·lectiva per fer negoci low cost (5). En una sessió 
ens van explicar que tots els casos de transmissió 
van ser en un entorn hospitalari, però la falta de 
confiança en el govern coreà feia que alguns dels 
seus ciutadans prenguessin mesures preventives 
com aquestes. 
 El company de l’ACCC Pere Estupinyà i jo 
érem els dos únics periodistes de la península 
Ibèrica (6). El congrés va ser una oportunitat 
excel·lent per conèixer gent dels principals mitjans 
de comunicació internacionals. Però tinc un record 
especial dels companys d’Amèrica Llatina amb qui 
compartim bona part de la cultura i l’idioma amb què 
exercim el periodisme. Tots vam coincidir a 
assenyalar el centralisme del periodisme anglosaxó, 
que moltes vegades es presenta com a l’ideal. Un 
exemple d’aquesta situació va ser la sessió en què 
periodistes novells van poder vendre temes de 
reportatge als editors de les principals publicacions 
internacionals, tots anglosaxons. Per sort, els 
periodistes llatinoamericans van muntar una taula 
rodona sobre el periodisme als seus països. 
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6 (foto: Núria Jar) 
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 Des de la meva perspectiva, la premsa 
escrita també va tenir un pes excessiu. On estaven 
els editors de ràdio i televisió? Només hi va haver 
una sessió dedicada al futur de la ràdio sobre 
podcasts de ciència. Hi va haver intervencions molt 
interessants, com la de Nancy Shute de la National 
Public Radio dels  Estats Units que va explicar que 
els oients decideixen durant els primers vuit segons 
de podcast si segueixen escoltant-te. Si comences 
amb un hola, el meu nom és... ja han desconnectat. 
  
Tim Hunt, premi Nobel a la declaració més 
desafortunada 
 Malauradament el titular del congrés van 
ser les declaracions desafortunades del premi 
Nobel Tim Hunt sobre la separació per sexes dels 
investigadors al laboratori en un dinar amb 
periodistes. Cap dona va aixecar la veu en aquell 
moment. Ni Connie St. Louis, de la City University 
de Londres, que va piular les paraules de Hunt que 
es van convertir en notícia a mitjans de comunicació 
de tot el món. 
 Tim Hunt no va ser l’únic premi Nobel que 
va oferir una conferència magistral al WCSJ2015. El 
creador de les cèl·lules mare pluripotencials 
induïdes (iPS), Shinya Yamanaka, va seduir 
l’auditori recordant amb especial dolçor la figura del 
seu pare i bromejant sobre la seva pèrdua de 
cabell. Ara el científic japonès està immers en un 
projecte per aconseguir produir milers de cèl·lules 
iPS amb només 5 mil·lilitres de la teva sang. 
 A nivell personal un dels moments més 
impactants va ser en escoltar el testimoni d’un 
periodista indi que va cobrir el terratrèmol més 
devastador del Nepal, que ha causat més de 8600 
morts i més de 22.400 ferits. «Els mitjans també 
tenen un rol en la reconstrucció i el ressorgiment del 
país», va assegurar sobre una Índia anímicament 
destrossada. I un dels moments més sonats del 
congrés va ser el dinar patrocinat per un doctor 
coreà que va estar dues hores explicant com curava 
l’asma i l’al·lèrgia sense haver publicat cap article 
científic a la seva vida. Em va doldre veure com 
l’organització va vendre’s d’aquella manera. 
 Tenir l’oportunitat d’estar en un congrés 
com el WCSJ2015 va ser realment excitant. Et 
passes la meitat del dia (12 hores literals) en 
sessions sobre temes que t’apassionen, coneixes 
molta gent i acabes bevent cervesa amb 15 
persones d’11 nacionalitats diferents. Per cert, la 
propera edició se celebra d’aquí dos anys a San 
Francisco i serà la primera vegada que aquesta 
trobada tingui lloc als Estats Units. 
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«Study trip» a Estònia per 
a periodistes científics! 

 
Crònica d'Ángela Bernardo, sòcia de l'ACCC, 
becada a través de  l’EUSJA per assistir a la 

trobada organitzada per l’Associació de 
Periodistes Científics d’Estònia 

 
 Ángela Bernardo (ACCC). Com ens afectarà el 
canvi climàtic en la nostra vida diària? I quin serà el 
seu impacte en els països bàltics, com Estònia? 
Aquestes van ser algunes de les preguntes que em 
vaig plantejar quan vaig saber que anava a visitar 
aquella regió, gràcies a un viatge d’estudis per a 
periodistes científics organitzat per l’Associació 
d’Estònia, el Consell d’Investigació d’Estònia i 
l’European Union of Science Journalists’ 
Associations (EUSJA). 
 El viatge es va centrar en una temàtica una 
mica més àmplia que el canvi climàtic, ja que també 
cobria aspectes relacionats amb la biodiversitat. No 
en va, Estònia té una gran proporció d’espècies 
amenaçades a nivell europeu, segons la llista 
vermella comunitària que elabora l’International 
Union for Conservation of Nature 
Global Species Programme. Per aquests motius, 
quins projectes d’R+D estan centrats en la 
conservació biològica o l’escalfament global? Els 
científics d’Estònia estan conscienciats sobre 
aquests problemes? 
 Del 20 al 22 de maig de 2015, vaig tenir la 
gran oportunitat de visitar aquest país i aprofundir 
en la recerca que realitzen en matèries com 
la biodiversitat i el canvi climàtic. Per exemple, vaig 
saber que Estònia té un territori marítim integrat per 
més de 1500 illes. A més vam conèixer les 
línies d’R+D que impulsen des de la Universitat 
de Tallinn, relacionades amb temes com la 
història mediambiental o l’alimentació al país. 
També vaig poder passar un matí en un autèntic 
vaixell d’investigació –el Salme– en el qual ens van 
ensenyar el treball que realitzen amb robots 
aquàtics, en metagenòmica al mar Bàltic o en 
la monitorització marina.  

 El viatge d’estudis també va incloure dues 
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Vista de Tallinn (foto: Gunnar Bach Pedersen, Wikimedia) 

 
 El viatge d’estudis també va incloure dues 
sorpreses realment bones: la visita a l’aiguamoll 
de Laelatu i a l’observatori de Tartu. Ambdues 
experiències van ser realment positives, ja que vam 
poder conèixer de primera mà la increïble natura 
d’Estònia (l’aiguamoll és un dels més diversos en 
nombre d’espècies a Europa), a més de visitar el 
major observatori astronòmic del país. En aquest 
segon lloc també ens van ensenyar el telescopi 
òptic més gran del nord d’Europa. 
 Però totes les coses bones arriben al seu 
final, i això també va passar amb el nostre viatge a 
Estònia. Durant l’últim dia vam poder visitar la 
Universitat de Tartu i la Universitat d’Estònia en 
Ciències de la Vida, tot descobrint alguns projectes 
molt interessants, com els relacionats amb 
la biodiversitat fúngica o la biodiversitat fosca, 

també qualificada com la «matèria fosca» de la 

biologia. A més de tenir l’oportunitat de conèixer un 
país com Estònia i les seves activitats científiques, 
el viatge també em va servir per conèixer i trobar-
me amb altres periodistes i comunicadors de tot el 
món. Per aquests motius, vull agrair la seva feina 
als organitzadors, i a l’ACCC i a l’EUSJA, aquesta 
nova oportunitat per aprendre una mica més sobre 
ciència. 
 

«Il·lustramur», un mural 
d'aus autòctones en el dia 

del medi ambient 
 

Crònica de la iniciativa 
 
 Raül Toran (ACCC). Amb motiu del dia mundial 
del medi ambient, celebrat el divendres 5 de juny, la 
iniciativa Il·lustraciència de l'Associació Catalana de 
Comunicació Científica (ACCC), i el col·lectiu 
d'artistes Art en Massa van crear dos murals sobre 
aus autòctones de Catalunya. Aquesta acció té el 
suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i 
la Tecnologia (FECYT) i el Ministeri d'Economia i 
Competitivitat. 
  

 
 

Els participants posen davant del mural (foto: 
flickr.com/illustraciencia) 

 

 Els artistes van crear dos murals de 18 m
2
 i 

24 m
2
 als Jardins de les Tres Xemeneies al districte 

de Poble Sec (Barcelona), reobert al públic aquell 
mateix dia. Durant la jornada, el públic assistent es 
va anar acostant per preguntar el motiu de l'acció 
artística i participar-hi al costat dels artistes. 
 Aquesta jornada, que s'emmarca també en 
les activitats de la Setmana Verda europea (EU 
Green Week), té com a objectiu conscienciar sobre 
la importància de l'entorn i del medi ambient. 

 

mailto:secretaria-tecnica@accc.cat


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Pàgina 5 

  Els artistes, abans de realitzar l'acció, van 
pintar els dos murs de blanc i van estar estudiant 
les diferents aus a través de fotografies i 
il·lustracions. «Hem creat un model a petita escala 
del que serà el nostre mural final. Hem dibuixat el 
pit-roig, la mallerenga, el rossinyol i la puput», va 
explicar Mitus d'Art en Massa. 
 Miquel Baidal, coordinador d'Il·lustraciència, 
va comentar que «crear dos murals en un espai 
públic i concorregut, com és aquest parc al Paral·lel 
de Barcelona, ajuda a apropar la natura al públic 
general i a sensibilitzar sobre la importància de 

preservar la biodiversitat.» 
 Podeu veure fotos de l'activitat en 
aquest àlbum de Flickr: http://bit.ly/1fJfpRJ i un 
resum en vídeo de la creació del mural a: 
http://bit.ly/1DgYCKI. 
 
 

Els socis Jaume Vilalta i 
Jordi Mazón premiats per 

«Ciencia en acción» 
 

Premi estatal de divulgació de la ciència 

El programa de Televisió de Catalunya 
Quèquicom, dirigit pel soci i membre de la junta de 
l’Associació Catalana de Comunicació Científica 
(ACCC) Jaume Vilalta, ha estat guardonat amb el 
primer premi ex aequo de treballs de divulgació 
científica en la categoria de mitjans de comunicació 
pel reportatge Atrapa raigs del concurs Ciencia en 
acción. Vilata va voler reconèixer el treball de la 
resta de l’equip indicant que «els continguts i 
l’enfocament són de Pere Renom i Cari Pardo, els 
autors del reportatge, i d’Ignasi Arribas, el cap 

científic del programa.» «A més dels experts que hi 

surten hem de compartir el goig amb el professor de 
Física Aplicada de la UB Joan Esteve,  qui ens va 
assessorar sobre el plasma i ens va facilitar material 
i també amb Nicolau Pineda, responsable de la 
xarxa de detecció de descàrregues elèctriques 

(Servei Meteorològic de Catalunya)», va afegir.  

 

 El soci Jordi Mazón, professor de Física 
Aplicada a l’Escola d’Enginyeria de 
Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels de 
la Universitat Politècnica de Catalunya, va ser 
premiat amb la menció d’honor a treballs de 
divulgació científica en la categoria de mètode 
científic i pensament crític pel seu treball Un 
submarí d’aire i altres experiments de ciència. 
 

 
 
A la imatge de l’esquerra Jaume Vilalta (font: tv3.cat) i a la dreta 

Jordi Mazón (font: recercaenaccio.cat) 

 
 Ciencia en acción és una iniciativa del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
l’Instituto de Ciencias Matemáticas, la Real 
Sociedad Española de Física, la Real Sociedad 
Española de Química, la Sociedad Española de 
Astronomía, la Sociedad Española de Bioquímica y 
Biología Molecular, la Sociedad Geológica de 
España i la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia per apropar la ciència i la tecnologia al 
gran públic d’una manera dinàmica, fàcil i amena. 
  

 
 

 El seu principal objectiu és presentar la 
ciència d’una manera atractiva i motivadora de tal 
manera que el jovent i el públic general s’interessi 
per ella i al llarg del concurs gaudeixi atenent les 
conferències, observant i participant a la fira que 
organitza anualment. Ciencia en acción està dirigit a 
estudiants, professors, investigadors i divulgadors 
de la comunitat científica, en qualsevol de les seves 
disciplines. 
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 La setzena edició de la fira de Ciencia en 
acción tindrà lloc el 16 i 17 d'octubre al Parc de Can 
Xic de Viladecans. 
 Podeu consultar la resolució del jurat al 
següent enllaç: http://bit.ly/1KgtFva 
 

 

Aprofita l’estiu i prepara 
un treball per al IX Premi 

Joan Oró 
 

El guardó a la divulgació de la recerca científica 
impulsat per l’ACCC 

 
 Tal i com vam anunciar en el passat butlletí, 
fins al 7 de setembre es podran presentar els 
treballs per aspirar a guanyar els 1000€ de premi 
que atorgarà l’Associació Catalana de Comunicació 
Científica (ACCC) als autors de l’obra guanyadora 
de la IX edició del Premi Joan Oró a la divulgació a 
la recerca científica. 
 D’acord amb els requisits del certamen, 
l’obra ha de ser elaborada en català i pot ser un 
article –d’ entre 3000 i 6000 caràcters– o un treball 
multimèdia –un audiovisual o una peça radiofònica, 
d’entre dos i deu minuts de durada, o un web– i el 
límit d’edat dels participants és de 35 anys. L’autoria 
dels treballs presentats ha de ser d’un equip format 
per almenys un investigador i un periodista. 
  

 
  
 La present edició del certamen ha estat 
possible gràcies al suport de l'Associació Catalana 
d'Entitats de Recerca (ACER), la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació (FCRI), l'Institut 
Català d'Investigació Química (ICIQ) i la Real 
Sociedad Española de Química (RSEQ).  
 

 

Sociedad Española de Química (RSEQ).  
 Podeu llegir més informació i una sèrie de 
consells pràctics al següent enllaç: 
http://bit.ly/1Emz2rr. 
 
 

Visibilitat de les dones 
científiques entre el jovent 

 
L’exposició 16 científiques catalanes va ser 

exposada a l’institut de Castellbisbal 
 

 «Tot el claustre de professors està d’acord 
que l’exposició ha estat molt important perquè molts 
alumnes s’adonessin de la gran diversitat de feines, 
especialitats i llocs on una persona que es vol 
dedicar a la ciència pot treballar, així com també ha 
ajudat a donar una dimensió humana al món 
científic; sense oblidar, evidentment, les reflexions i 
debats que ha generat sobre la perspectiva de 
gènere.». D’aquesta manera va valorar Joana 
Llorens, cap del departament de ciències de 
l’Institut d’Educació Secundària de Castellbisbal. El 
centre va acollir la mostra de l’Associació Catalana 
de Comunicació Científica (ACCC) 16 científiques 
catalanes des del març fins al 30 del passat mes de 
juny als seus passadissos. 
 

 
 

Alguns panells de la mostra (foto: ACCC) 
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 Amb motiu d’acollir l’exposició el centre va 
indicar que l’alumnat de batxillerat va ser el que va 
penjar els plafons i va preparar una gimcana de 
preguntes sobre les científiques de la mostra per a 
la resta d’estudiants de l’institut. A més, Llorens va 
indicar que els alumnes «van preparar una 
ampliació de l’exposició amb 12 científiques 
catalanes més en actiu.» 
            Aprofitant la mostra els estudiants de 4t 
d’ESO va realitzar un debat sobre el seu futur 
acadèmic i laboral. 
 16 científiques catalanes va rebre el 2011 el 
primer premi en la modalitat ciència, enginyeria i 
valors amb el premi especial dona, ciència i tècnica 
a la fira científica de Ciencia en acción, que va tenir 
lloc a Lleida del 7 al 9 de octubre d’aquell mateix 
any. 
 Podeu llegir més informació de l’exposició al 
seu blog: 16cientifiquescatalanes.blogspot.com.es. 

 
 

Beques per al 18th 
European Health Forum 

 
A la localitat austríaca de Gastein 

 
 L'European Union of Science Journalists’ 
Associations (EUSJA) disposa de set beques per a 
periodistes científics per assistir al Forum Europeu 
de Salut que se celebra anualment a Gastein 
(Àustria), i que  enguany tindrà lloc del 30 de 
setembre al 2 d'octubre.  
 Les persones interessades en poder 
demanar una beca han de ser membres 
d'associacions afiliades a l'EUSJA –com ara 
l’ACCC–  i han d’exercir de  periodistes de plantilla 
o treballar com a freelancers per a algun mitjà  de 
comunicació. 
 Les beques inclouen l’allotjament (4 nits), 
els àpats i el transport des de l'aeroport de Salzburg  
(i al revés). La inscripció al fòrum va a càrrec dels 
organitzadors Els assistents becats només s’hauran 
de fer càrrec del viatge d’anada i tornada des del 
seu lloc de procedència.  
 En cas de tenir-ne interès, cal escriure un 
co 
 

correu a mercepiqueras@gmail.com –amb còpia a 
secretaria-tecnica@accc.cat– abans del 7 d'agost, 
indicant (en anglès quan escaigui): nom i cognoms, 
mitjà (o mitjans) en el qual treballa o amb el qual 
col·labora com a freelancer, correu electrònic i 
número de telèfon mòbil. 
 

 
 
 Podeu llegir tota la informació sobre el 
fòrum de Gastein i consultar el seu programa al seu 
web: http://www.ehfg.org. 
  
 

Resum de la llista de 
correu 

 
Els temes més comentats al juliol 

 
 Un dels temes que encara ha portat cua els 
primers dies de juliol ha estat el suposat comentari 
masclista del Dr. Tim Hunt, Premi Nobel de 
Fisiologia o Medicina el 2001, qui es va mostrar a 
favor de la separació de dones i homes al laboratori 
per evitar distraccions, tal i com podeu llegir en el 
resum de juny publicat al nostre web 
(http://bit.ly/1H3vyKu). El llistaire que va compartir 
aquest tema el juny va continuar amb el debat 
recordant que el «Daily Mail ha escrit un llarg article 
qüestionant l’honradesa de la periodista que va fer 
el tweet original que va iniciar la polèmica, Connie 
St. Louis» (http://dailym.ai/1dn8hID). Aquest 
membre de la llista va afegir-hi que «tant 
l’Association of British Science Writers (ABSW) com 
la City University han sortit en defensa de St. Louis» 
(http://bit.ly/1Hvw738 i http://bit.ly/1K7s1ih). Arran 
d’aquest fet, també va haver-hi qui va opinar que 
«s’havia desacreditat injustament Sant Louis» i 
s’havia fet d’aquesta polèmica una «bola de neu». 
Una altra llistaire va afegir que, encara que Hunt 
hagués fet el seu comentari en broma, com va dir 
posteriorment, hauria hagut de tenir en compte que 
hi ha temes sobre els quals és millor no fer bromes. 
Arran d’aquest fil temàtic, es va compartir que «el 
projecte genderedinnovations.stanford.edu proposa 
una abundant llista d’exemples de coneixements 
científics nous i valuosos que s’han assolit 
justament gràcies al fet de tenir en compte el sexe i 
el gènere en tots els aspectes de la investigació» o 
que «a la UB es va fer un debat sobre sexisme al 
llenguatge: http://bit.ly/1GlVyNA.» Entre els llistaires 
no hi ha unanimitat sobre el fet si un científic com 
Hunt hauria de dimitir o no de determinades 

mailto:secretaria-tecnica@accc.cat
http://16cientifiquescatalanes.blogspot.com.es/
http://www.ehfg.org/
http://bit.ly/1H3vyKu
http://dailym.ai/1dn8hID
http://bit.ly/1Hvw738
http://bit.ly/1K7s1ih
https://genderedinnovations.stanford.edu/
http://bit.ly/1GlVyNA
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projecte genderedinnovations.stanford.edu proposa 
una abundant llista d’exemples de coneixements 
científics nous i valuosos que s’han assolit 
justament gràcies al fet de tenir en compte el sexe i 
el gènere en tots els aspectes de la investigació» o 
que «a la UB es va fer un debat sobre sexisme al 
llenguatge: http://bit.ly/1GlVyNA.» Entre els llistaires 
no hi ha unanimitat sobre el fet si un científic com 
Hunt hauria de dimitir o no de determinades 
responsabilitats arran d’aquesta mena de 
comentaris. 
 Entre altres temes que han despertat 
interès, també destaca el cicle dels cafès científics 
que organitzarà a la tardor la Fundació Ciència en 
Societat –presidida per la sòcia Cristina Junyent– 
amb propostes com ara La complexitat abordada 
pel supercomputador Marenostrum; Alba, una nova 
forma de mirar la matèria; Què i com s’estudia a 
l’Antàrtida o Les tècniques forènsiques actuals. Més 
informació al web de la Fundació: 
cienciaensocietat.org. 
 Durant el juliol, també s’ha compartit a la 
llista de correu un petit documental sobre la biòloga 
Lynn Margulis -realitzat per Carme Puche, sòcia de 
l'ACCC, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis 
Catalans-  amb les reflexions aportades per 
diferents experts entre els quals hi ha membres de 
l’ACCC: http://bit.ly/1GlWcKN. 
 Aquest mes també va sorgir certa 
discrepància arran d’alguna nota de premsa de títol 
El suplement alimentari contra la tuberculosi produït 
per l’spin-off Manremyc de Germans Trias es 
vendrà a l’Índia el 2016. Un membre de la llista va 
apuntar que «Les dades d’efectivitat-seguretat […] 
provenen d’un assaig clínic amb 51 participants, 21 
dels quals eren malalts. […] Al meu pobre parer, 
aquestes dades em suggereixen que més que un 
assaig clínic el que s’ha fet és una prova pilot i per 
tant no sé com de sòlides poden ser les dades 
d’efectivitat i seguretat i més quan s’han obtingut en 
una població que suposo del nostre entorn i no de 
l’Índia i Nepal, on es vol comercialitzar.» 
 En aquest mes, la llista ha estat font 
d’inspiració per a la revista Investigación y ciencia 
per preparar un article sobre «ensenyament de les 
ciències en el qual es parla (de manera genèrica) 
dels projectes de col·laboració entre centres 
educatius i centres de recerca.». Entre els 
suggeriments, els projectes «Escoles Tàndem i 
aliances Magnet, que realitzen justament aquest 
tipus de col·laboracions entre centres tant de 
primària com de secundària i centres de recerca 
entre d’altres institucions.»  

És positiu que hi hagi un nou programa de 
divulgació científica tot i no ser conduït per un 

dels projectes de col·laboració entre centres 
educatius i centres de recerca.». Entre els 
suggeriments, els projectes «Escoles Tàndem i 
aliances Magnet, que realitzen justament aquest 
tipus de col·laboracions entre centres tant de 
primària com de secundària i centres de recerca 
entre d’altres institucions.»  

És positiu que hi hagi un nou programa de 
divulgació científica tot i no ser conduït per un 
expert en comunicació científica? Aquesta és la 
qüestió sobre la qual van reflexionar els llistaires 
arran de la notícia que el periodista Xavier Sardà 
presentarà «un espai setmanal de ciència i 
entreteniment» a la cadena Discovery Max: 
http://bit.ly/1Ob1X3Y. 

Els llistaires també es van fer ressó dels 
premis a Jaume Vilalta i Jordi Mazón esmentats en 
una notícia d’aquest butlletí. 
 A data 21 de juliol, s’han enviat 137 correus 
electrònics a la llista en el que va de mes. Si encara 
no en formes part, apunta’t consultant el següent 
enllaç: http://bit.ly/1kF2m2c. 
 
Valoració de la llista 
 Durant el juliol, es va recordar que els 
llistaires encara són a temps de participar en 
l’enquesta que ha preparat la Junta de l’ACCC per 
conèixer l’opinió sobre el funcionament de la llista. 
Es tracta d’un breu qüestionari en línia que es pot 
trobar aquí: http://bit.ly/1f3FQAA. El termini per 
participar-hi és el 31 de juliol. 

 
 

Benvinguda a l’ACCC 

 
Nous socis 

  
A la Junta de l’ACCC celebrada al julol es 

va aprovar que Daniel Closa, Amaia Gómez, Javier 
Polinario i Jordi Ramon Quintana siguin socis de 
l’ACCC. Si encara no ets soci, informa’t al nostre 
web: http://bit.ly/1uB8FKi. 

 selecció final es durà a terme a finals de 
juliol i les persones interessades seran 
oportunament informades de la resolució.  

Més informació sobre la jornada al següent 
enllaç: http://bit.ly/1Snxdzz 
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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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