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1. PRESENTACIÓ 

 

L’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) té el seu origen l’any 1990, quan es 

constitueix com a associació sense ànim de lucre i entitat professional, a partir de la iniciativa 

de periodistes, comunicadors i científics interessats en la divulgació de la ciència. Des de 

llavors i fins al dia d’avui, s’ha consolidat com a associació que agrupa comunicadors científics, 

periodistes especialitzats, científics, divulgadors i editors amb interès en la comunicació social 

de la ciència, la tecnologia, la medicina i el medi ambient. 

 

L’Associació s’adreça especialment a aquells professionals de l’àmbit cultural i lingüístic català, 

així com a les entitats, institucions i empreses que tinguin la seu a Catalunya. Actualment 

l’ACCC té 183 socis, repartits a parts iguals entre professionals de la comunicació i 

professionals de la ciència. Des de la seva fundació, han presidit l’ACCC Vladimir de Semir, Luís 

Ángel Fernández Hermana, Joaquim Elcacho i, actualment, Mercè Piqueras.  

 

L’ACCC té la seu al Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), del qual una part significativa 

dels seus membres en són socis i on l’ACCC porta a terme la majoria dels seus actes.  

 

1.1. Estructura 

 

L’ACCC s’organitza al voltant de l’Assemblea General, òrgan sobirà que es reuneix un cop l’any 

i a la qual poden assistir tots els socis i sòcies amb veu i vot. Durant l’any i mensualment, es 

reuneixen els membres de la Junta directiva, l’òrgan que gestiona l’associació. Els seus 

membres es renoven cada dos anys i són elegits pel vot directe dels associats. La junta està 

organitzada en vocalies, que atenen els diferents aspectes de la comunicació científica i les 

activitats de l’ACCC. L’ACCC també compta amb dos grups de treball: el Grup d’Informadors 

Ambientals, GIA, i el grup de comunicadors científics, SciCom. 

 

El Grup d’Informadors Ambientals (GIA), és un grup de treball de l’ACCC fundat el 1997 

que pretén facilitar l’intercanvi d’opinions i punts de vista entre els seus membres, el conjunt 

de periodistes d’aquesta especialitat i els diferents col·lectius socials, experts, científics i 

polítics relacionats amb la gestió, l’estudi i la defensa de l’ambient.  

 

El grup SciCom (Science Communication Group) és un grup de treball de l’ACCC que va sorgir 

al 2005 per iniciativa d’alguns associats de l’ACCC quan es va suspendre la publicació d’un 

suplement de ciència al diari Avui. És un grup que enfoca la seva activitat a donar suport als 

professionals de la comunicació científica i pretén manifestar als mitjans i a les administracions 

la importància dels continguts informatius sobre ciència.  

 

 

Composició de la Junta directiva de l’any 2010. 
 

Càrrec Responsable 

Presidència 
Mercè Piqueras. Biòloga dedicada a l’edició i divulgació científiques. Associate 
editor de la revista International Microbiology. 

Vicepresidència Cristina Ribas. Bióloga, periodista i consultora en comunicació científica.  

Secretaria general 
Raül Toran. Físic. Responsable de Comunicació de l’Institut Català de Ciències 
Cardiovasculars. Responsable de la UCC+i del ICCC.  

Tresoreria 
Mercè Fernández. Periodista i responsable de Comunicació del CSIC a Catalunya, al 
Departament de premsa de UTT-CSIC Barcelona. 

Vocalia Científica  
Claudi Mans. Catedràtic emèdrit de la Universitat de Barcelona i divulgador 
científic. 

Vocalia 
d’Ensenyament 

Jordi Mazon. Físic i divulgador en meteorologia i ciències afins. Professor 
d’ensenyament secundari i de la Universitat Politècnica de Catalunya.  

Vocalia d’Activitats 
Rosa Martínez: Bióloga i redactora científica. Departament de Comunicació de la 
Universitat de Barcelona 
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Vocalia Web 
Michele Catanzaro. Doctor en Física, periodista científic free-lance. Col·laborador 
de diversos mitjans. 

Assessors de la 
Junta 

Joaquim Elcacho. Expresident de l’ACCC. Periodista especialitzat en medi ambient, 
ciència i tecnologia. Redactor del diari Avui. 

Jaume Estruch. Editor científic.  

Secretaria Tècnica + 
UCC+i 

Fins al gener de 2011: Sergio Villanueva i Laura Chaparro  

Des del gener de 2011: Rubén Permuy  

 
1.2. Objectius. 

 

L’Associació Catalana de Comunicació Científica té com a finalitats: 

 

 Comunicar els temes científics, tecnològics, mèdics i ambientals d’actualitat i interès per 

al públic en general, i promoure la presència adequada d’aquest tipus d’informacions en 

els mitjans de comunicació, així com estimular la formació i dedicació dels periodistes i 

altres comunicadors en aquest camp. 

 

 Vetllar per la independència i l’objectivitat dels continguts informatius i per la llibertat 

d’expressió en el camp de la comunicació científica. 

 

 Facilitar el diàleg, les relacions i l’accés a les fonts informatives i promoure activitats de 

caràcter informatiu. 

 

 Facilitar les reunions entre els seus socis i sòcies i les persones i entitats que tinguin 

coneixements o materials d’interès per a l’Associació. 

 

 Promoure la relació entre els professionals de la comunicació i els professionals de la 

ciència. 

 

 Promoure l’ús del català en l’àmbit de la comunicació científica. 

 

Com a objectius complementaris, l’Associació es proposa: 

 

 Facilitar la formació permanent dels associats. 

 

 Incentivar el debat i l’autocrítica entre els comunicadors de la ciència. 

 

El Grup d’Informació Ambiental, incorpora, a més, els següents objectius específics: 

 

 Promoure la informació especialitzada en l’àmbit del medi ambient. 

 

 Facilitar l’intercanvi d’opinions i punts de vista entre els membres de l’equip de treball, 

el conjunt de periodistes d’aquesta especialitat i els diferents col·lectius socials, experts, 

científics i polítics relacionats amb la gestió, l’estudi i la defensa de l’ambient. 

 

 Contribuir a la formació professional dels periodistes dedicats a la informació ambiental 

i dels estudiants interessats en aquesta especialització. 

 

 Treballar per al lliure exercici professional. 

 

 Actuar en defensa de la total transparència i accessibilitat de les fonts informatives 

relacionades amb l’ambient. 
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 Respectar i fer respectar el codi deontològic aprovat per la professió periodística a 

Catalunya i totes aquelles conductes ètiques que facilitin la dignificació del treball 

professional en l’àrea especialitzada del medi ambient. 

 

Per altra banda, el SciCom també enfoca la seva activitat en altres objectius com: 

 

 Promoure estudis sobre comunicació científica en general.  

 

 Promoure activitats de formació i recerca per a la creació i seguiment d’indicadors de 

comunicació i difusió científica.  

 

 Impulsar activitats de denúncia de males pràctiques, i promoció de les bones, en 

comunicació científica, d’acord amb els estatuts de l’ACCC. 

 

 

2. COMITÈS, ORGANITZACIONS, SUBVENCIONS I ENTITATS 

   COL·LABORADORES. 

 

2.1 Comitès i organitzacions.  

 

L’ACCC és membre de les següents entitats internacionals: 

 

 Federació Mundial de Periodisme Científic (World Federation of Science 

Journalists, WFSJ). L’ACCC n’és membre des de 2005. La WFSJ promou les relacions 

internacionals entre professionals del periodisme científic, desenvolupa projectes de 

formació per a països de regions deprimides, col·labora en la selecció de periodistes per 

participar com a observadors en campanyes de recerca internacional, i organitza cada 

tres anys un congrés de periodisme científic en la inscripció del qual els membres de les 

associacions integrades a la WFSJ gaudeixen d’un descompte especial i poden tenir 

accés a beques per assistir-hi. 

www.wfsj.org 

 

 Unió Europea d’Associacions de Periodistes Científics (European Union of 

Science Journalists Associations, EUSJA): Des de 2007, l’ACCC és membre 

d’aquesta institució integrada per 27 associacions de 25 estats europeus i que té la seu 

Estrasburg. Una reforma dels estatuts de l’EUSJA, que només admetia una associació 

per estat, va fer possible la incorporació de l’ACCC (www.eusja.org). Els principals 

objectius de l’EUSJA són promoure la relació entre els professionals del periodisme 

científic i tecnològic i eliminar les barreres entre la comunitat científica internacional i la 

societat. Els membres de les societats que la integren poden tenir accés a beques per a 

viatges d’estudi i per participar en activitats relacionades amb el periodisme científic. 

www.eusja.org  

 

 FOCIR (Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment 

Reconegudes). L’ACCC és membre de la FOCIR des del març de 2010. La FOCIR neix 

el 1995 com a fruit de la concertació de diferents associacions catalanes interessades 

en el foment de la seva presència internacional i de la de Catalunya. La Federació és un 

punt d’informació i serveis a les entitats catalanes per tenir o millorar la seva presència 

i activitat internacional, i un centre d’estudis sobre la diplomàcia pública i la 

paradiplomàcia.  

www.focir.cat  

 

L’ACCC participa en els següents comitès i organitzacions: 

 

 

http://www.wfsj.org/
http://www.eusja.org/
http://www.focir.cat/
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 Comitè organitzador de la Setmana de la Ciència a Catalunya que coordina la 

Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRI) (www.setmanaciencia.org)  

 

 Consell Català de Comuncació Científica (C4). Entre els seus membres n’hi ha que 

són membres de la Junta directiva de l’ACCC. Cristina Ribas, vicepresidenta de l’ACCC 

és membre de la Comissió Permanent del C4 (www.cquatre.cat). 

 

 UNESCOCAT: L’ACCC n’és membre a través del seu Grup d’Informació Ambiental. 

 

 

2.2 Entitats Col·laboradores.  

 

Els estatuts de l’ACCC preveuen la figura de l’Entitat col·laboradora, institucions i empreses 

que col·laboren en el manteniment de l’Associació donant-li suport corporatiu i econòmic, 

mitjançant aportacions anuals que fixa la Junta directiva. 

 

Entitats col·laboradores l’any 2010: 
 

 
 

 

 

Laboratoris Dr. 

Esteve S.A 

 

 

 

Feique 

(Federación 

Española de 

Industrias 

Químicas) 

 

 

 

 

ACITRE 
 

Novartis 

Farmacéutica 

 

 

Fundació  

Fundació 

Catalana per la 

Rercerca i la 

Innovació 

 

 

 

 

Gas Natural 

Ciment Català 

(Agrupació de 

Fabricants de 

Ciment de 

Catalunya) 

Aigües de 

Barcelona. Grup 

AGBAR. 

 

DIUE 

 

 

 
 

 

Divu*Ciència 

 

 

 

 

 

 
 
Les entitats col·laboradores gaudeixen dels beneficis següents: 

 

 Fer constar la seva qualitat d’Entitat Col·laboradora de l’ACCC en les seves 

comunicacions. 

 

 Rebre tota la informació ordinària i convocatòries corrents que la Junta Directiva 

dirigeix als associats.  

 

 Assistir a l’Assemblea General Ordinària de l’ACCC, amb veu, però sense vot. 

 

 

http://www.setmanaciencia.org/
http://www.cquatre.cat/
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 Tenir accés preferencial, respecte d’altres entitats no col·laboradores, a l’hora de 

proposar, organitzar i patrocinar actes de l’ACCC. 

 

 Constar públicament com a Entitat Col·laboradora en el butlletí digital de l’ACCC que es 

distribueix a més de 400 particulars vinculats amb el món de la comunicació científica i 

es publica en el web e l’ACCC.  

 

 Constar públicament com a Entitat Col·laboradora de l’ACCC a la pàgina de crèdits del 

―Web de la Ciència‖ de l’Associació. 

 

 Constar en els anuncis de les activitats organitzades conjuntament.  

 

 Publicar els avisos de les seves activitats i notes de premsa a la llista de distribució de 

l’ACCC, amb uns 723 inscrits al febrer de 2011, professionals de la comunicació i la 

difusió científica, de salut, medi ambient i altres camps de la ciència en societat. 

 

 Poder fer constar la seva qualitat d’Entitat Col·laboradora de l’ACCC en les seves 

comunicacions empresarials. 

 

 Rebre assessorament tècnic per a tasques de comunicació científica. 

 

 Rebre assessorament per contactar altres membres del món de la comunicació científica 

en medi ambient, salut, ciència i tecnologia. 

 

 

2.3. Subvencions, ajuts i participació d’altres entitats associades a projectes.  

 

Durant el 2010 l’ACCC ha rebut diverses subvencions per a dur a terme alguns projectes: 

 
 Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de l’ACCC: FECYT, MICINN i xarxa 

d’Unitats de Cultura Científica (UCC+i). A més, l’ACCC va rebre suport econòmic de la 

UPF per a què Laura Chaparro s’ocupés de la UCC+i com a pràctiques del màster que 

va cursar en aquesta universitat.  

 

 Exposició ―Això que investigues, per a què serveix‖: FECYT, MICINN i Departament 

d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. 

 

 Subvenció per a la projecció internacional. 

 

 Conveni amb el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa per al VII Premi Joan 

Oró a la divulgació de la recerca científica.  

 

Les institucions que han donat suport o col·laborat amb l’ACCC en projectes concrets 

durant l’any 2010 han estat: 
 

 
Departament d’Innovació, 

Universitats i Empresa 
 

 
FECYT, Fundación Espanyola 

para la Ciencia y la 
Tecnología 

 
 
 
 

Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació.´ 
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Direcció General de Projecció Internacional 

d’Organitzacions Catalanes  

 
 

Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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3. PUBLICACIONS  

 

3.1. Publicacions pròpies 

 

Notícies de l’ACCC 

 

Al llarg de l’any 2010 l’ACCC ha produït 8 números d’un 

butlletí electrònic amb notícies de les seves activitats.  

 

El butlletí es pot consultar a l’enllaç:  

http://www.accc.cat/index/pg.40.517.html  

 

 

 

Imatge 1. Exemple de butlletí (núm 47) 

 

 

 

 

 

 

Papers de Comunicació Científica 

 

Fins al 2009, la principal publicació de l’ACCC va ser la revista Papers de comunicació 

Científica de l’ACCC. El primer número es va publicar el juliol-agost del 1996 i fins el 2009 

se’n van fer 44 números. Al 2008 es va publicar un número especial sobre la presència i el 

tractament del canvi climàtic en els mitjans de comunicació. L’edició electrònica està disponible 

en format pdf al web de l’ACCC: http://www.acccnet.net/index/pg.40.466.html Actualment, en 

comptes d’aquesta revista es publica el butlletí electrònic, que permet més agilitat informativa. 

 

 

3.2. Publicacions en col·laboració amb altres institucions 

 

 

 Projecte de publicació de l’obra de teatre Oxigen, de Roald Hoffmann i Carl Djerassi, 

amb col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans. 

 
3.3. Publicació del material de difusió 

 

Punt de llibre de l’ACCC: L’ACCC va preparar i disposa de punts de llibre com a material 

compacte informatiu amb utilitat. 

 

Tríptics de l’ACCC: l’ACCC també disposa d’un tríptic com a material de difusió que explica 

què representa l’ACCC i conté la butlleta d’inscripció de socis. Es renova anualment per 

incorporar-hi els logotips de les noves entitats col·laboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.accc.cat/index/pg.40.517.html
http://www.acccnet.net/index/pg.40.466.html


MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL 2010 DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA 

 

11 

 

 

Imatge 2. Tríptic de l’ACCC, cares exteriors. 

 

 
 

 

 

Imatge 3. Tríptic de l’ACCC, cares interiors. 
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4. SERVEIS DIGITALS DE L’ACCC. 

 

4.1 El web de la ciència i el medi ambient: www.accc.cat 

 

A partir del 2002 la Junta compta amb una vocalia específica per al web. Durant el 2010 

l’ACCC ha actualitzat el disseny del web i ha afegit les aplicacions web 2.0 del seu grup a 

Facebook, Twitter, la seva llista de distribució de correu electrònic i RSS a d’altres webs i blocs 

de ciència d’interès. 

 

Els principals serveis i informació que ofereix el web de l’ACCC al seu espai web són: 

 

 Presentació de l’Associació Catalana de Comunicació Científica. 

 Versió digital de les publicacions de l’ACCC; això permet que estiguin disponibles encara 

que s’hagin exhaurit. 

 Directori de Comunicació Científica i de Salut. Professionals i mitjans de comunicació a 

Catalunya. 

 Directori de Comunicació Ambiental. Periodistes i mitjans a Catalunya. 

 Memòries anuals de l’ACCC. 

 Articles guanyadors de les diferents edicions del premi Joan Oró a la Divulgació de la 

Recerca Científica (tots els articles premiats i amb accèssit des de la primera edició).  

 Agenda de les reunions, conferències, trobades i altres activitats relacionades amb la 

ciència i la comunicació científica. 

 Cròniques d’activitats organitzades per l’ACCC on en els quals ha participat. 

 Accés a la llista de distribució de l’ACCC 

 Enllaços d’interès en comunicació i divulgació científica. 

 Enllaç al bloc del SciCom. 

 Sindicació de blocs dels socis i sòcies. 

 Accès als perfils de Facebook i Twitter de l’ACCC. 

 Accès a documents i enllaços d’interès. 

 

Durant el 2010 s’han desenvolupat les següents millores: 

 

 Reestructuració i redisseny de les seccions. 

 Reordenació de les pestanyes. 

 S’han inclòs els blocs dels socis. 

 Desenvolupament de la versió castellana i anglesa. 

 Increment de continguts.  

 

Imatge 4. Vista de la portada del web en el seu nou disseny http://www.accc.cat/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.accc.cat/
http://www.accc.cat/
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4.2 Llista de distribució de l’ACCC 

 

L’ACCC té una llista de distribució per correu electrònic a la qual estan subscrits molts socis i 

sòcies, i altres professionals de la ciència  i la comunicació científica. La inscripció és oberta a 

tothom que tingui interès per la comunicació de la ciència.  

 

El nombre de membres de la llista el 23 de febrer de 2011 era de 727, cosa que suposa un 

augment del 16,5% respecte el nombre de membres de l’any anterior.  

 

La funció principal de la llista és servir de mitjà de comunicació i de debat professional ràpid i 

eficaç, que permeti emetre comunicats de premsa i anuncis d’activitats de diverses 

institucions, alhora que actua com a fòrum de debat sobre temes diversos relacionats amb la 

ciència i la comunicació científica. 

 

Algunes publicacions i programes de ràdio o televisió habitualment envien a la llista per 

avançat el resum dels seus productes de comunicació científica. També hi arriben les notes de 

premsa de centres de recerca (públics i privats), universitats, societats científiques, acadèmies 

o parcs científics, i centres de divulgació com ara museus o associacions.  

 

Tota la informació per subscriure’s a la llista es pot trobar a l’adreça: 

http://www.accc.cat/index/pg/44/477  

 

Imatge 5. Missatges enviats des de la creació de la llista: 

 
 

A més, s’ha de destacar que, essent l’ACCC membre de l’EUSJA, els membres de l’ACCC poden 

subscriure’s a la seva llista de distribució, exclusiva per als socis de les entitats membres 

d’EUSJA. 

 
4.3 L’ACCC a les xarxes socials: Facebook, Twitter i LinkedIn. 

 

L'Associació (en datat 23 de febrer 2011) i compta amb un perfil Facebook, amb 496 

contactes, un perfil Twitter, amb 675 seguidors i formant part de 74 llistes, un perfil en la 

xarxa professional LinkedIn amb 56 membres.  

 

L'aposta per aquestes eines és un primer pas cap a una major implicació de l’Associació en la 

comunicació 2.0. 

http://www.accc.cat/index/pg/44/477
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Imatge 6. Perfil de l’ACCC a Facebook. 

 

 
 
 
 

4.4.Directoris de comunicació ambiental, científica i salut. 

 

El 2010 s’han actualitzat els directoris professionals de l’ACCC. 

 

4.4.1. Directori de comunicació ambiental. Periodistes i mitjans a Catalunya 

 

Aquest directori, publicat en suport paper i electrònic en la seva primera edició (actualment 

només es publica en el web), és una iniciativa del Grup d’Informació Ambiental (GIA) de 

l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), que es va produir gràcies al suport del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. La realització de la 

base de dades, la seva digitalització i la revisió van ser possibles gràcies al suport de la 

Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya. 

 

Aquesta eina ha permès un nivell d’interacció molt més alt entre els professionals, generant un 

dinamisme que permet tenir actualitzades les dades de les persones representades al directori. 

La base de dades disposa de més de 200 entrades de professionals i més de 170 entrades 

d’entitats i mitjans, que han estat revisats i posats al dia durant el darrer trimestre de 2010  

 

http://www.accc.cat/index/wp/directori_ca.phtml  

 

4.4.2. Directori de comunicació científica i de salut. Professionals i mitjans de 

comunicació a Catalunya. 

 

Aquest directori de periodistes especialitzats en ciència i salut en l’àmbit de Catalunya està 

promogut i gestionat per l’ACCC, i va comptar, per la realització de la primera edició, amb el 

patrocini de Novartis. Està disponible en format electrònic en el web de l’ACCC.  

http://www.accc.cat/index/wp/directori_ccs.phtml  

 

 

5. ACTIVITATS 2010 

 

L’ACCC organitza o participa en l’organització d’actes per al públic en general i de trobades 

específiques per tal d’acostar i relacionar els professionals de diferents sectors entorn de la 

comunicació científica. Les activitats que s’han dut a terme durant l’any 2010 han estat: 

 

 

 

http://www.accc.cat/index/wp/directori_ca.phtml
http://www.accc.cat/index/wp/directori_ccs.phtml
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5.1 Activitats Generals. 

 

 

 XVII Assamblea Ordinària de l’ACCC (febrer de 2010). 

 

 Acte d’inici d’any 2010. Amb la col·laboració del Centre Internacional de Premsa 

(CIPB). En l’acte es va lliurar el VI Premi Joan Oró i es va celebrar la jornada ―Post-

Copenhaguen (COP15): I ara què?‖, coorganitzada per l’ACCC i Ecoserveis, adreçada a 

periodistes ambientals, estudiants de periodisme i públic general, i a la qual es va 

convidar els premiats i assistents al lliurament del Premi. La cobertura mediàtica de la 

cimera i els punts de conflicte en la negociació dels acords van ser l’eix de la jornada, 

moderada per Mercè Piqueras i amb la participació de Josep Puig, director de projectes 

d'Ecoserveis i president de la secció espanyola d'EUROSOLAR, i els assistents a la 

COP15 Josep Garriga, expert en Canvi Climàtic; Elvira Carles, directora de la Fundació 

Empresa i Clima; i Antonio Cerrillo, periodista ambiental de La Vanguardia i membre del 

Grup d’Informació Ambiental de l’ACCC. Va seguir un dinar al qual es va convidar els 

investigadors premiats perquè poguessin establir contacte entre ells i amb els 

participants a la Jornada. 

 

 VI Premi Joan Oró a la Divulgació de la Recerca Científica. El premi i tres 

accèssits es van coincidint amb l’Acte d’Inici d’any 2010. L’acte comptà amb la 

presència d’un representant del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 

(DIUE), institució que subvenciona el premi. L’article guanyador del primer premi, dotat 

amb 1000€, va ser ―El nostre petit gra de sorra‖ per Núria Comes. A més, van rebre un 

accèssit de 350€ cadascun els articles: ―Què *** és la lingüística?‖ per Rogelio Nazar, 

―El jardiner evolutiu‖ per Jordi Paps i ―Doctora, em fa mal el pit!‖ per Catalina Tobón-

Gómez. A més, a la categoria multimèdia va rebre el primer premi, dotat amb 1000€, el 

vídeo ―La responsabilitat ecològica de la publicitat‖ per Eduard Motos Auqué. 

 

En aquesta sisena edició del premi, es van rebre 12 articles (4 d'homes i 8 de dones) i 6 

treballs en modalitat multimèdia (3 d'homes i 3 de dones), d’estudiants i investigadors 

de diverses universitats i centres de recerca públics i privats.  

 

Hi va haver en total 18 treballs d’universitats o centres de recerca nacionals, que 

procedien majoritàriament de membres de la Universitat de Barcelona, de la Universitat 

Pompeu Fabra, de l’Institut Català de Paleontologia, de la Universitat Autònoma de 

Barcelona i del CSIC. 

 

El jurat del Premi en la modalitat d'article va estar constituït per Mercè Piqueras 

(divulgadora científica i presidenta de l’ACCC), Salvador Maturana (representant del 

DIUE), Rosa Martínez (redactora científica del Gabinet de Premsa de la Unitat de 

Comunicació a la UB i vocal de l’ACCC), Claudi Mans (catedràtic emèrit d’Enginyeria 

Química de la UB i vocal de l’ACCC) i Jaume Estruch (editor científic i assessor de 

l’ACCC). En la modalitat de multimèdia, el jurat va estar format per Michele Catanzaro 

(doctor en física, periodista científic i vocal de l'ACCC), Raul Toran (responsable de 

Comunicació de l'Institut Català de Ciències Cardiovasculars, ICCC, i secretari de 

l'ACCC) i Cristina Ribas (biòloga i periodista, consultora, i vicepresidenta de l'ACCC).  

 

 Organització d’activitats i participació a la Setmana de la Ciència 2010. Activitat 

de la ―Ciència al Mercat‖, al Mercat de les Corts el 19 de novembre de 2010, 

coorganitzat per l’ACCC i la Comissió per a la Igualtat de les Dones de Les Corts. Amb 

la col·laboració de la Universitat de Barcelona i el Mercat de Les Corts.  
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Com a complement de l'activitat al mercat, en el centre cultural Les Corts es va 

organitzar una sessió de cinefòrum  al voltat de la pel·lícula Tortilla Soup, amb la 

presència de la seva directora, Maria Ripoll, que va participar en el col·loqui. 

 

 Exposició “16 científiques catalanes”. Va inaugurar-se el 

23 de febrer de 2010 en el Centre Cultural Les Corts, de 

Barcelona, amb una assistència, el dia de la inauguració, de 

més d’un centenar de persones. 

 

Al llarg de 2010, aquesta mostra va exposar-se en les 

següents entitats:   

 Centre Cultural Les Corts (23 de febrer - 10 de 

març). 

 Universitat Politècnica de Catalunya (18 de maig - 4 

de juny). 

 Biblioteca Sagrada Família de Barcelona (2 setembre 

- 21 de setembre de setembre). 

 Universitat Rovira i Virgili (7 de juny - 12 de juliol). 

 Parc Científic de Barcelona (PCB) (2 de desembre – 22 de desembre). 

 

 “Cervell masculí - cervell femení: hi ha 

diferències biològiques per la 

discriminació?”, conferència impartida per  

Mara Dierssen, del Centre de Regulació 

Genòmica (CRG), en el marc de l’exposició “16 

científiques catalanes”.  

 

 “Un viatge al centre de la Via Làctia”, 

conferència impartida per Carme Jordi, 

investigadora de l’Institut d’Estudis Espacials de 

Catalunyava impartir la conferència, en el marc 

de l’exposició “16 científiques catalanes”. 

 

 X(p)rimenta: Jordi Mazon, en col.laboració amb Talència, ha organitzat la primera 

edició del premi X(p)menta, el premi està organitzat per Talència, i l’ACCC hi col·labora. 

 

 Nou cicle audiovisual “Calaix de ciència”: És coorganitzat per l’ACCC i l’Observatori de 

la Comunicació de la Ciència de la Universitat Pompeu Fabra (OCC). Un dimarts de cada 

mes, l'ACCC i el OCC projectaran al Campus de la Comunicació una projecció d'interès 

científic.  La inauguració va ser el 26 d'octubre. Les activitats que s’hi han fet en el 

darrer trimestre de 2010 han estat: 

 

 Projecció del documental Universo Extremo i col·loqui, amb la participació de la 

seva directora, María Teresa Soto, i del seu productor, José Ignacio Latorre, 

director del Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual. (26 d’octubre). 

 Projecció de la pel·lícula Tron i col·loqui, amb la participació de Jaume Ripoll, 

director editorial de Cameo i director de projecte de Filmin, i Jordi Delgado, 

professor del Departament de Llenguatge i Sistemes Informàtics (UPC) i 

investigador col·laborador del Laboratori de Sistemes Complexos (UPF), i David 

Sierra, de la Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel·ligència Artificial 

(IIIA-CSIC). Va moderar el debat Octavi Planells (OCC-UPF). (30 de novembre). 

 Presentació de l’edició catalana de Sidereus Nuncius, de Galileo Galieli. El llibre 

ha estat traduït a les quatre llengües oficials de l’estat, iniciativa promoguda pel 

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT). Van participar en la  

 

http://benasque.org/
http://www.cameo.es/
http://www.filmin.es/
http://www.lsi.upc.edu/
http://complex.upf.es/
http://www.iiia.csic.es/udt/
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 presentació Ramón Núñez, director del MUNCYT, Joan Carbonell, traductor del 

llibre al català, i Vladimir de Semir, director de l’OCC-UPF. (14 de desembre). 

 

 Viatge d’estudis de periodistes europeus a Girona (a través de l’EUSJA): L'ACCC 

va col·laborar amb la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la 

Universitat de Girona en l’organització d’un viatge d’estudi a Girona que es va celebrar 

del 25 al 28 d'octubre. L'organització va anar a 

càrrec de la Càtedra, al costat de l'ACCC i 

l’EUSJA.  

 

Durant tres dies, del 25 al 28 d'octubre, la 

delegació de periodistes va recórrer els centres 

de recerca més punters de la zona, on van rebre 

informació sobre l’especialitat de cada centre i 

els treballs en curs. El viatge va complementar-

se amb un sopar de benvinguda, un itinerari 

científic i històric per Girona, la visita al Museu 

Dalí de Figueres i un sopar de comiat a 

Barcelona. Miquel Duran, Sílvia Simon, Josep 

Duran i altres investigadors de l'Institut de Química Computacional de la Universitat de 

Girona, i Ingrid Aznar, responsable de Ciència del gabinet de comunicació d’aquella 

Universitat, van organitzar la visita i van guiar el grup. 

 

Els centres visitats van ser: l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA),  

el Parc Científic i Tecnològic de Girona, on a més de veure el conjunt van visitar algunes 

de les entitats ubicades en el Parc com ara el Centre d'Investigació de Robòtica 

Submarina (CIRS), l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), l'Institut de Química 

Computacional (IQC) i Química Supramolecular i Bioinorgànica (QBIS), el Centre 

Genètic Cardiovascular i Microbial (empresa derivada de biotecnologia —spinoff— 

dedicada a desenvolupar sistemes d'anàlisis microbiològiques); el Centre d'Estudis 

Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).  

 

5.2 Activitats del Grup d’Informació Ambiental (GIA) 

 

 “Debat Aigua”: el 28 d'octubre va tenir lloc el debat polític i de la societat civil "El 

Repte de l'aigua a Catalunya". Moderat per Joaquim Elcacho, la jornada es va celebrar 

al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Va ser organitzat per l'ACCC, Ecologistes en 

Acció Catalunya, la Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua i l'Associació d'Enginyers 

Sense Fronteres. Antonio Cerrillo, periodista ambiental de La Vanguardia, va escriure 

una petita notícia al diari al dia següent i a més, ens va enviar una crònica, que pugem 

a la web i difonem per la llista i les xarxes socials. A més, la UCC + I va enviar la 

crònica a les entitats col·laboradores. La convocatòria de l'acte també va ser enviada 

als mitjans per la UCC+i i va tenir forta difusió a la xarxa.  

 

5.3 Activitats del Grup SciCom 

 

 Visita guiada a l’exposició “Ets únic. Biometria: interactua i descobreix la teva 

identitat?” per a socis, sòcies i seguidors/-res de la llista de l’ACCC. Dissabte 17 d’abril 

a Sabadell.  

 

 Visita guiada a l'exposició "Descobrir Eugeni Sierra: les passes d'un 

il·lustrador internacional", a l'Institut Botànic de Barcelona, el 15 de maig. La visita 

serà guiada pels comissaris de l'exposició, Carles i Carme Puche, i pel responsable de 

disseny, Jordi Rabascall. 
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 Visita guiada a l'exposició "Experiències Matemàtiques", ubicada a l’edifici 

històric de la UB, a Plaça Universitat: 28 de novembre. L’encarregat d’aquesta activitat 

és en Pau Senra. 

 

6. UNITAT DE CULTURA CIENTÍFICA MÉS INNOVACIÓ (UCC + I) 

 

Des de juliol de 2010, l’ACCC ha comptat amb una Unitat de Cultura Científica més Innovació 

(UCC+i), gràcies a una subvenció de la FECYT (www.ucc.fecyt.es). Això ha permès que Laura 

Chaparro, responsable de la UCC+i durant aquest temps, pogués dur a terme les tasques de 

comunicació de l’associació (convocatòries de premsa, cròniques dels esdeveniments i 

desenvolupament dels continguts del web i dels perfils a les xarxes socials, principalment).   

 
7. ELS VINT ANYS DE L’ACCC 

 

L’ACCC ha fet al 2010 20 anys. Per celebrar-ho va oferir tres beques als socis per assistir a 

l’ESOF que es va fer a Torí: Pau Senra i Elisabet Broglio (el tercer, va haver de renunciar-hi per 

motius professionals).  

 

A més, durant aquest aniversari es va recuperar el logotip que Fernando Krahn va dibuixar per 

a l’ACCC quan es va fundar al 1990. 

 

 
 
 
INFORMACIÓ I CONTACTE 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (ACCC) 
Rambla de Catalunya 10, 1r. 
08007 – Barcelona 

Tel. 93 412 11 11 

www.accc.cat 
secretaria-tecnica@accc.cat 
presidencia@accc.cat 
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