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Benvolgut Sr. de Ribot, 

Ens posem en contacte amb vostè des de l’Associació Catalana de Comunicació Científica 

(ACCC) per a mostrar el nostre total desacord amb la decisió per part de la direcció de COM 

Ràdio de prescindir del programa Eureka! La Junta de l’ACCC considera que aquest programa 

ofereix un servei públic destacat per a la divulgació de l’activitat científica del nostre país i 

especialment per a la comunicació de la ciència en català. Pràcticament és dels pocs 

programes de ràdio que dediquen esforços per apropar la ciència a la societat, tan important 

per al progrés i el desenvolupament del nostre país. 

Per això li enviem aquesta carta per a què prengui en consideració la possibilitat de rectificar 

aquesta decisió i mantingui un programa de la qualitat de l’Eureka!, que des de fa anys du a 

terme una tasca fonamental per a la divulgació. Per això, són molts els nostres socis i sòcies 

que ens han fet arribar el seu total desacord amb l’eliminació del programa amb la 

reestructuració de la graella de COM Ràdio. 

L’ACCC és una entitat sense ànim de lucre que està formada per més de 200 persones 

dedicades a l’activitat científica, a la comunicació i la divulgació de la ciència. Compta amb una 

llista de correu formada per més de 800 adreces de persones que es dediquen a aquesta labor. 

Fundada al 1990, és l’entitat de la seva activitat més antiga de tot l’Estat. A més, s’integra en 

l’associació europea homòloga, l’European Union of Science Journalists' Associations (EUSJA), i 

en la mundial, la World Federation of Science Journalists (WFSJ). 

Cordialment,  

La Junta de l’ACCC 
secretaria-tecnica@accc.cat 
 


