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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 229 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, Mercè Piqueras i actualment Cristina Ribas.  

 

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. Els membres de la Junta 

directiva, l’òrgan que gestiona l’Associació, es reuneixen amb periodicitat mensual durant tot 

l’any. 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. A més, l’ACCC també inclou el Grup d’Informadors 

Ambientals: el GIA. 

 

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.  

 

Composició de la Junta directiva, a partir de l’Assemblea de l’any 2012: 
 

Càrrec Responsable 

Presidència Cristina Ribas 
Periodista i consultora, professora de periodisme a Internet (UPF) 

Vicepresidència Raül Toran  
Físic. Comunicador científic. Community manager i gestor de projectes divulgatius. 

Secretaria general Rosa Martínez 
Biòloga i redactora científica de la Unitat de Comunicació a la Universitat de 
Barcelona 

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 emèrit de la Universitat de Barcelona i divulgador científic 

Vocalia 
d’Ensenyament 

Jordi Mazon 
Físic i divulgador en meteorologia i ciències afins. Professor de la Universitat 

Politècnica de Catalunya 

Vocalia d’Activitats Pau Senra Petit  
Director de projectes. KdV, consultor cultural 

Vocalia Web Michele Catanzaro 

Doctor en Física, periodista científic freelance. Col·laborador de diversos mitjans 

Vocalia de 
Sostenibilitat 

José Luis Gallego 
Periodista ambiental i escriptor 
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Assessors de la 
Junta 

Joaquim Elcacho 

Expresident de l’ACCC. Periodista especialitzat en medi ambient, ciència i 

tecnologia 

Jaume Estruch. Editor científic 

Secretaria tècnica i 
responsable de 
comunicació 
(UCC+i) 

Rubén Permuy 
Periodista especialitzat en comunicació científica. 

 

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. 

 

 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. 
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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 econòmicament, 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 25 associacions de 22 estats europeus i amb seu a Estrasburg. Una reforma 

dels estatuts de l’EUSJA, que només admetia una associació per estat –en el cas 

d’Espanya, era l’Associació Espanyola de Comunicació Científica (AECC)- va fer possible la 

incorporació també de l’ACCC. 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  

 

 Xarxa d’Unitats de Cultura Científica i Innovació (Red de Unidades de Cultura 

Científica e Innovación, UCC+i). L’ACCC és membre de la Red UCC+i des del maig de 

2010. Les UCC+i, segons indica la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT), entitat que les gestiona, són «un dels principals agents en la difusió i divulgació 

de la ciència i la innovació a Espanya, i constitueixen un servei clau per millorar i 

incrementar la formació, la cultura i els coneixements científics dels ciutadans». La FECYT 

va aprovar al 2012 que l’ACCC continués dotada d’una Unitat de Cultura Científica i 

d’Innovació (UCC+i) fins al 2014.  

www.comcired.es 

 

 Confederació Espanyola de Societats Científiques (Confederación Española de 

Sociedades Científicas, COSCE). L’ACCC és membre de la COSCE des del maig de 2012. 

La confederació té com a objectius contribuir al desenvolupament científic i tecnològic del 

país; actuar com interlocutor qualificat i unificat, tant davant de la pròpia societat civil com 

davant el seus poders públics representatius en assumptes que afectin la ciència; promoure 

el paper de la ciència i contribuir a la seva difusió com un component necessari i 

imprescindible de la cultura. Més de 70 societats científiques formen aquesta entitat que 

representa més de 33.000 científics.  

www.cosce.org 

 

 

 

http://www.wfsj.org/
http://www.eusja.org/
http://www.focir.cat/
http://www.comcired.es/
http://www.cosce.org/
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L’ACCC participa en els següents comitès i organitzacions: 

 

 Comitè organitzador de la Setmana de la Ciència a Catalunya que coordina la 

Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca (www.setmanaciencia.org).  

 

 Consell Català de Comunicació Científica (C4). Entre els seus integrants, hi ha 

membres de la Junta directiva de l’ACCC. Cristina Ribas, presidenta de l’ACCC, és membre 

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

 

 Cens d’entitats de foment de la llengua catalana. Un total de 120 entitats formen part 

del Cens d'entitats de foment de la llengua catalana que va crear la Generalitat de 

Catalunya el 2002. Entre les associacions i fundacions que s'hi han incorporat enguany es 

troba l'ACCC, que va sol·licitar formar-ne part en la passada convocatòria. El Cens agrupa 

entitats que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit 

d'actuació. S'entén per foment de la llengua catalana la realització d'accions que promouen 

actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l'ús entre 

la població en general o en col·lectius concrets (http://bit.ly/1lArOWv).  

 

 

2.2. Entitats Col·laboradores 

 

Els estatuts de l’ACCC preveuen la figura de l’Entitat Col·laboradora, que són institucions i 

empreses que contribueixen al manteniment de l’Associació, donant-li suport corporatiu i 

econòmic, mitjançant aportacions econòmiques anuals que fixa la Junta directiva. 

 

Entitats Col·laboradores l’any 2013: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Entitats Col·laboradores gaudeixen dels beneficis següents: 

 

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

 

 

 

                
 

 

            
 

                            
 

       

http://www.setmanaciencia.org/
http://www.cquatre.cat/
http://bit.ly/1lArOWv
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 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. 

 

 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 de 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 956 inscrits al març de 2014, 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 2013 l’ACCC no ha rebut cap subvenció pública per desenvolupar projectes de 

comunicació i divulgació científica. 
 

 

2.3. Projectes amb les entitats col·laboradores 

 

Durant el 2013, l’ACCC ha dut a terme els següents projectes de col·laboració amb les seves 

entitats col·laboradores. 

 

Endegament del blog de CosmoCaixa amb l’Obra Social “la Caixa”. Es tracta d’un blog sobre les 

activitats de ciència, medi ambient i recerca impulsades per l’Obra Social “la Caixa”, amb la 

col·laboració de l’Associació Catalana de Comunicació Científica. 
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3. PUBLICACIONS  

 

3.1. Publicacions pròpies 

 

Notícies de l’ACCC 

 

Al llarg de l’any 2013, l’ACCC ha publicat onze 

números d’un butlletí electrònic amb notícies de les 

seves activitats i dels seus socis.  

 

El butlletí es pot consultar a l’enllaç:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. Exemple de butlletí (número 82) 

 

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.accc.cat/index/pg/40/466. Actualment, en 

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

 

 
3.2. Publicació del material de difusió 

 

Punt de llibre de l’ACCC: L’ACCC disposa de punts de llibre dissenyats com a material 

compacte informatiu d’interès pràctic. 

 

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

què representa l’ACCC i que 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.accc.cat/index/pg/40/466
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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 disposa d’una vocalia específica per al web. Des del 2010, l’ACCC ha 

actualitzat el disseny del web i ha afegit les aplicacions web 2.0 de la seva pàgina a Facebook, 

Twitter, la seva llista de distribució de correu electrònic i RSS a altres webs i blogs 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 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 o en les quals ha participat. 

 Accés a la llista de distribució de l’ACCC. 

 Vídeos de les activitats de l’ACCC. 

 Enllaços d’interès en comunicació i divulgació científica. 

 Enllaç al blog del SciCom. 

 Sindicació de blogs dels socis i sòcies. 

 Accés als perfils de Facebook, Twitter i LinkedIn de l’ACCC. 

 Accés a documents i enllaços d’interès. 

 

Durant el 2013 s’han desenvolupat les següents millores: 

 

 Increment de continguts. 

 Increment del vídeos popis. 

 Creació d’un grup d’emprenedoria. 

 

 
Imatge 4. Vista de la portada del web 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 desembre de 2012 era de 878, fet que suposa un 

augment del 8,8% en relació al nombre de membres reflectits a la memòria anual 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 el 2013 i evolució durant els últims 10 anys. 

http://www.accc.cat/index/pg/44/477
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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 disposa, a data 18 de març de 2014, d’un perfil Facebook, amb 1.223 seguidors, 

un perfil Twitter, amb 3.898 seguidors, i un perfil a la xarxa professional LinkedIn, amb 474 

membres.  

 

L’aposta per aquestes eines és un pas cap a la consolidació de l’Associació en la comunicació 

2.0. 
 

 
 

Imatge 6. Perfil de l’ACCC a Twitter. 
 
 

4.4. Directoris de comunicació ambiental, científica i salut 

 

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.  

 

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 la seva primera edició va elaborar-se amb el patrocini de 

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

http://www.accc.cat/index/wp/directori_ca.phtml
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Jesús Sebastián durant la conferència a 

l’Ateneu Barcelonès. (fotograma de vídeo: 
ACCC) 

Imatge de la trobada 

(foto: ACCC) 

 

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

 

5. ACTIVITATS 2013 

 

L’ACCC promou 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 al voltant de la 

comunicació científica. A més de la celebració de XX Assemblea Ordinària de l’ACCC el mes 

d’abril, les activitats que s’han dut a terme durant l’any 2013 han estat: 

 

5.1. Activitats Generals 

 

 

[Conferència] 

29/01 Els rumbs de la ciència a l'Amèrica 

Llatina 

Tancant el cicle de conferències dedicades a la 

ciència en època de crisi, promogudes per l'ACCC i 

l'Ateneu Barcelonès, el 29 de gener va tenir lloc a 

la sala Oriol Bohigas del centre cultural la 

conferència de Jesús Sebastián, doctor en 

Ciències Biològiques per la Universidad 

Complutense de Madrid i investigador del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 

que va centrar-se en el desenvolupament de la 

recerca científica formal a l'Amèrica Llatina. 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1ff6dQW 

 

 

[Beer for Science] 

08/02 Ciència entre glop i glop 

@JAgustinLopez, @nuriajar, @KdVCC, @stvfdz, @Daniel_Arbos, @luis_quevedo,@Xavieriglesia

s, @paciencianostra, @PalomoMarta, @mmartipallares, @madeinfarreny, @brunotta,@Galenia

_cat, @erreuvedos, @ILScience, @isagavina, @rupermuy, són els 

perfils de Twitter d'algunes de les persones interessades en la 

ciència que van ser “desvirtualitzades” el 8 de febrer al bar 33/45 

de Barcelona. Aquest local del barri del Raval va viure una nova 

edició del Beer for science, una trobada informal que reuneix 

comunicadors científics i d'altres persones interessades en la 

ciència. 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1gCJOgL 

 

 

 

 

[Taula rodona]  

26/02 Recerca actual de les malalties rares 

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i la Universitat de 

Barcelona (UB), amb la col·laboració de l'ACCC, van organitzar el 26 de febrer 

una taula rodona a l’Edifici Històric de la UB sobre l'estat actual de la 

investigació de les malalties rares amb motiu del dia mundial d'aquestes afeccions, celebrat el 

28 de febrer. Aquest tipus de malalties afecten més de tres milions de persones a tot Espanya, 

i prop de 400.000 a Catalunya. 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1bM0frR 

 

 

 

http://www.accc.cat/index/wp/directori_ccs.phtml
http://bit.ly/1ff6dQW
https://twitter.com/JAgustinLopez
https://twitter.com/nuriajar
https://twitter.com/kdvcc
https://twitter.com/stvfdz
https://twitter.com/daniel_arbos
https://twitter.com/luis_quevedo
https://twitter.com/xavieriglesias
https://twitter.com/xavieriglesias
https://twitter.com/paciencianostra
https://twitter.com/palomomarta
https://twitter.com/mmartipallares
https://twitter.com/madeinfarreny
https://twitter.com/brunotta
https://twitter.com/galenia_cat
https://twitter.com/galenia_cat
https://twitter.com/erreuvedos
https://twitter.com/ilscience
https://twitter.com/isagavina
https://twitter.com/rupermuy
http://bit.ly/1gCJOgL
http://www.idibell.cat/
http://bit.ly/1bM0frR
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Cristina Ribas, Teresa 

Riera, Raül Toran, i Mercè 

Piqueras (foto: Oficina 

del Parlament Europeu a 
Barcelona) 

D'esquerra a dreta: Joan Jofre, Cristina Ribas, 

Cristina Junyent, Josep Dolz, Narcís Prat i 

Eduard Pla 
(foto: ACCC) 

 

[Jornades]  

12/03 El futur dels rius catalans, en joc 

«El 20% del temps entre els anys 1982 i 2011, el sistema hidrogràfic Ter-Llobregat -que 

abasteix d'aigua potable a la majoria de la població catalana- ha estat en situació 

d'excepcionalitat, és a dir, amb mancança 

de garantia de l'abastament a la població», 

va indicar Josep Dolz, director de l'Institut 

Flumen, adscrit als estudis d'Enginyeria 

Hidràulica, Marítima i Ambiental de la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

Dolz va ser el primer dels ponents de la 

jornada Santa Llúcia: el 2013 de què 

parlarem? De l'aigua, que va organitzar la 

Societat Catalana de Biologia, filial de 

l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), amb la 

Fundació Ciència en Societat i amb la 

col·laboració de l'ACCC, el 12 de març. Els 

altres participants que van completar la 

taula d'experts també van mostrar la seva 

preocupació per la situació dels rius de Catalunya i van incidir en la necessitat que les 

administracions considerin aquesta problemàtica com a una de les seves prioritats.  

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/Mb8GAj 

 

 

[Premi] 

Del 09/04 al 03/05 Exposició Il·lustraciència, al Col·legi de Periodistes de 

Catalunya 

Del 9 d'abril al 3 de maig, el Col·legi de Periodistes de Catalunya va acollir una 

selecció de les millors obres participants a la primera edició del Premi 

internacional d'il·lustració científica, Il·lustraciència, organitzat per l’ACCC amb el 

suport del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya. En aquesta convocatòria van participar artistes de tot el món, 

sobretot d'Amèrica i Europa. Els participants van tenir la llibertat de triar la 

temàtica de la seva obra sempre que tingués alguna relació amb la ciència. 

 

 

[Trobada]  

22/04 Teresa Riera: «Una Europa més competitiva 

necessitaria un milió d'investigadors més abans del 

2020» 

«Hi ha molt d'interès en tenir enllestit l'Horizon 2020 abans 

que s'acabi el mandat de torn -a càrrec d'Irlanda- a la UE el 

juny d'aquest any». Aquesta afirmació de Teresa Riera va ser 

una mostra del treball que la Comissió Europea està dedicant 

per poder presentar amb tots els detalls el seu nou programa 

de finançament de la recerca i la innovació per al continent. 

L'Horizon 2020 és la partida econòmica institucional més gran 

dedicada a l'activitat científica durant els propers set anys, un 

cop finalitzat el seu programa precedent, el 7è Programa Marc. 

L'eurodiputada va estimar que l'activitat de recerca podria 

disposar del voltant de 70.000 milions d'euros des del 2014 fins 

al 2020. En comparació amb l'anterior programa, l'augment de 

la partida econòmica serà d'un 6%, «un gran esforç per part de 

la UE», segons Riera, tenint en compte que el canvi de programa ha coincidit amb l'actual crisi 

econòmica. Aquesta trobada va ser coorganitzada per l’ACCC. 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1bm0YiM 

http://www.cienciaensocietat.org/intro.php?section=project&projID=71&lang=ct
http://www.cienciaensocietat.org/intro.php?section=project&projID=71&lang=ct
http://www.iec.cat/
http://bit.ly/Mb8GAj
http://bit.ly/1bm0YiM
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Jordi Serrallonga a 

l’acte (fotograma de 
vídeo:ACCC) 

D'esquerra a dreta: Inés 

Garriga, Jaume Ciurana i 
Cristina Ribas (foto: ACCC) 

Pere Estupinyà va explicar el 

procés de creació del seu 
llibre (foto: ACCC) 

 

[Conferència]  

24/04 Jordi Serrallonga: «Nosaltres podem ser un dels 

exploradors del segle XXI» 

«La curiositat va ser una de les raons que va portar als éssers 

humans a creuar per primera vegada l'estret de Gibraltar des de 

l'Àfrica». Aquest va ser un dels arguments que l’arqueòleg Jordi 

Serrallonga va mantenir al llarg del seu repàs a la història del 

naturalisme durant la seva conferència a l'Ateneu Barcelonès, 

coorganitzada per l’ACCC. Per a Serrallonga, la curiositat innata de 

l'ésser humà li ha portat a realitzar grans descobriments ja sigui 

explorant el seu propi planeta o observant els estels. 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1cqCaom 

 

 

[Trobada] 

02/05 Jaume Ciurana: «La recerca ha de ser un valor 

afegit de la imatge de Barcelona» 

«Ens agradaria que Barcelona fos coneguda internacionalment 

pels seus congressos científics com ja ho és pels seus festivals 

de música». Aquesta va ser una de les reflexions de Jaume 

Ciurana, tinent d'alcalde de Barcelona i president de l'Institut 

de Cultura de Barcelona (ICUB), que va participar en una 

trobada amb l'ACCC el 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». 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1cqDho1 

 

 

[Trobada] 

09/05 Pere Estupinyà: «El sexe és científicament 

multidisciplinar» 

«No he tingut cap pudor per tractar cap dels temes que 

figuren al llibre». Així, 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 

segona obra del divulgador científic nascut a Tortosa que 

actualment resideix i treballa als Estats Units. L'hotel 

Market, situat al barri de Sant Antoni de Barcelona, va 

acollir, el 9 de maig, una vintena d'assistents que van 

conèixer de la veu del seu autor aquest treball divulgatiu, 

després del seu primer llibre El lladre de cervells. 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1macpeN 

 

 
[Monòlegs]  

14/05 L'ACCC va convidar els seus socis a veure la final de 

«FameLab» 

El 14 de maig va tenir lloc la final de FameLab, un concurs 

internacional de monòlegs científics que es va fer a Madrid, segons una idea original del 

Festival Cheltehham desenvolupada a l'Estat espanyol per la Fundació Espanyola per a la 

Ciència i la Tecnologia i el British Council. Un grup de socis i sòcies de l'ACCC va veure aquesta 

final a l'Espai Mandarina de Barcelona (Carrer Montseny, 12 08012 Barcelona). 

 

 

http://www.twitter.com/serrallongaj
http://www.twitter.com/serrallongaj
http://www.ateneubcn.org/
http://bit.ly/1cqCaom
http://barcelonacultura.bcn.cat/es/tags/icub
http://www.periodistes.org/
http://www.periodistes.org/
http://www.twitter.com/cristinaribas
http://bit.ly/1cqDho1
http://www.twitter.com/perestuninya
http://bit.ly/1macpeN
http://www.famelab.es/es
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La mostra exposada 

anteriorment a la UAB 
(foto: ACCC) 

Irene Lapuente, primera per 

la dreta, explica la història 

de l’Espai Mandarina (foto: 

Sofia Menezes-Cabral) 

 
[Exposició] 

Del 14/05 al 11/06 «16 científiques catalanes», a Santa 

Coloma de Gramenet 

L'exposició 16 científiques catalanes va arribar a Santa Coloma de 

Gramenet. La mostra de ACCC es va obrir al públic al Centre de 

Recursos Juvenils Mas Fonollar per iniciativa 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, que es va celebrar el 12 de maig. 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1fdWyM1 

 

 

 

 

[Jornades]  

18/05 Gaudeix de la ciència a la «Nit dels Museus» 

Els museus de Barcelona van tornar a obrir un any més les seves 

portes una nit de dissabte. El 18 de maig, va haver-hi més d'una 

seixantena d'espais oberts. Les persones que es van apropar van tenir 

l'oportunitat de visitar-los sense cap cost. Entre tota l'oferta 

museística, l'ACCC, com en anys anteriors, va animar a recórrer els 

indrets on les temàtiques relacionades amb la ciència són les 

protagonistes. 

 

 

 

[Trobada]  

28/05 1a trobada del Grup d'emprenedoria de l'ACCC 

Una dotzena d'emprenedors de l’àmbit de la comunicació 

científica van tenir una cita organitzada per l’ACCC el 28 de 

maig a l'Espai Mandarina, situat al cor del barri barceloní de 

Gràcia, per compartir els seus coneixements, experiències i 

projectes com a treballadors de l'àmbit de la comunicació i 

divulgació científiques per compte propi, cercant «trobar 

solucions a problemes comuns», com va apuntar Raül 

Toran, vicepresident de l’ACCC, en un esdeveniment 

organitzat per Nahia Barberia, sòcia de l'Associació, i Pau 

Senra, soci i, a més, membre de la seva Junta. 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1d0zxX4 

 

 

 

 

 

[Cicle El laboratori de Babel]  

11/06 Els misteris del color 

El laboratori de Babel, el cicle de divulgació científica organitzat per l'Ateneu 

Barcelonès, amb el suport de l’ACCC, va començar l’11 de juny amb la 

conferència Com s'anomena un color? Cultura i fisiologia en les categories 

lingüístiques, a càrrec d'Andrea Baronchelli, llicenciat en Física per la 

universitat romana de La Sapienza. 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1fBA8Pu 

 

 

 

 

Baronchelli a 

l’acte (fotograma 

de vídeo: ACCC) 

 

http://bit.ly/1fdWyM1
http://bit.ly/1d0zxX4
http://www.ateneubcn.org/web/continguts/ca/index.html
http://www.ateneubcn.org/web/continguts/ca/index.html
http://www.twitter.com/a_baronchelli
http://bit.ly/1fBA8Pu
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Un moment de la trobada (foto: 
ACCC) 

 

[Conferència]  

Del 24/06 al 28/06 WCSJ 2013. Periodisme científic, sí: però que sigui periodisme 

El periodisme científic ha sigut sempre una forma de 

propaganda. Aquesta idea va caure com una bomba 

en la sala on un grup de periodistes debatia la 

frontera entre periodisme científic i relacions 

públiques, en el marc de la Conferència Mundial de 

Periodistes Científics (WCSJ), celebrada del 24 al 28 

de juny a Hèlsinki. 

Qui va etzibar la sentencia fou Brian Deer, periodista 

que va destapar el frau en la vinculació entre vacunes 

i autisme establert per Andrew Wakefield, que es 

mirava el debat amb escepticisme, assegut en una 

taula al fons de la sala.  

Però la bomba va caure sense esclatar: els altres 

periodistes no li van fer massa cas -potser acostumats 

al to provocador de Deer- i van seguir amb el seu 

debat sobre com gestionar aquella frontera cada vegada més borrosa. L’ACCC va ser-hi 

present amb Michele Catanzaro, periodista científic i membre de la Junta.  

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1eSDJI1 

 

 

[Concurs] 

28/06 X(p)rimenta 

El concurs de vídeos científics fets a escoles, X(p)rimenta, 

va lliurar el 28 de juny els seus premis. La iniciativa, 

impulsada per l'ACCC amb la Fundació Catalana per a la 

Recerca i la Innovació, va aplegar una gran quantitat i 

qualitat de vídeos participants que no van posar fàcils les 

deliberacions del jurat. Finalment l'organització va acordar 

concedir 25 guardons, en forma de 5 premis i de 20 

mencions. X(p)rimenta 2013 tenia el suport 

del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Fundació “la Caixa”, 

l'Escola de Telecomunicació i Aeronàutica de Castelldefels (Universitat Politècnica de 

Catalunya), el Museu  de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Physics. 

 

 

[Beer for Science]  

03/07 Nit de ciència en ple Raval 

Cervesa i ciència, aquesta és la recepta que, un cop 

més, va proposar l’ACCC amb Beer for Science a 

Barcelona, que va congregar més de 30 assistents 

entre científics, divulgadors, estudiants i persones 

interessades pel món de la ciència el passat 3 de juliol 

al bar Raval, situat al cor del barri homònim.  

La reunió, al cap i a la fi una xerrada distesa entre 

professionals del mateix ram, va permetre «posar cara 

a les persones amb les que un comparteix interessos», 

assenyala Octavi Planells, soci i responsable del blog 

Buscaciència, que recopila els esdeveniments científics 

a Catalunya. Planells va destacar el paper de les 

xarxes socials a l'hora de fomentar aquestes activitats. 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1ct2sq2 

 

 

 

 

 

Actuació de dansa dins de la WCSJ 
2013 (foto: @WFSJ2013) 

http://wcsj2013.org/
http://briandeer.com/
http://bit.ly/1eSDJI1
http://www.accc.cat/index/xprimenta2013
https://twitter.com/buscaciencia
http://bit.ly/1ct2sq2
https://twitter.com/WCSJ2013
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Els assistents a la Casa Orlandai 
(foto: ACCC) 

 

[Trobada]  

09/07 Nova reunió del grup d'emprenedoria de l'ACCC 

La Casa Orlandai de Sarrià, un dels 14 centres cívics de 

Barcelona gestionat pels veïns, va acollir el 9 de juliol 

als freelance i emprenedors de l'àmbit de la divulgació 

especialitzada en ciència en la segona trobada del Grup 

d'emprenedoria de l’ACCC. Amb una assistència 

superior a la de la primera reunió, celebrada a finals de 

maig, en aquesta ocasió els participants van exposar de 

forma breu en una primera ronda d'aproximació quina 

labor professional exerceixen, una eina fonamental per 

al seu treball i una dificultat que tenen o perceben en 

relació a la situació del camp de la comunicació 

científica. 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1hyshJE 

 

 

[Cicle El laboratori de Babel]  

15/07 Joan Úbeda: «Cada 15 dies desapareix una llengua del 

món» 

Mig centenar de persones van acudir a la cita amb el segon acte del 

cicle El laboratori de Babel, a l'Ateneu Barcelonès, consistent en una 

trobada amb el documentalista català Joan Úbeda i la projecció del seu 

treball La força de Babel. En aquest documental, guiat per Anna Solé, 

que forma part d'una família on es parlen de forma comuna cinc 

llengües i va publicar un llibre sobre la seva experiència 

anomenat Multilingües des del bressol, es va inspirar el cicle 

coorganitzat per l'Ateneu i l'ACCC, va apuntar el seu coordinador i 

presentador Michele Catanzaro. 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1oVjKBt 

 

 

[Jornades]  

El 16/09 i 17/09 Canals, eines i reflexions en adaptació per comunicar la ciència 

«Podríem seguir més dies». Així resumia Vladimir de Semir, 

director de l'Observatori de la Comunicació Científica (OCC) de la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF), la sensació que fluïa entre molts 

dels participants del Campus Gutenberg de comunicació i cultura 

científica. A la que va ser la tercera edició d'aquest esdeveniment, 

celebrat el 16 i 17 de setembre, va haver-hi més de 300 inscrits, 

tal i com va confirmar de Semir en la sessió inaugural. A l'èxit 

presencial cal sumar-hi la nodrida participació 2.0, especialment a 

través de Twitter. Com a mostra el comentari  

d'Óscar Menéndez, responsable d'Explora Proyectos i d'experimentos.about.com, qui, en 

participar com a ponent en l'últim debat, va aprofitar per consultar al públic present a mà 

alçada qui disposava de compte a la xarxa social de l'ocellet blau. Menéndez piulava en una 

altra de les sessions del Campus: «Qui no tingui Twitter s'està perdent una part del debat 

d'avui al #CGutenberg. Expliqueu-ho al món! ;)» . I és que, segons Tweet Binder, un portal 

d'anàlisi de mètriques d'aquesta xarxa de microblogging, l'etiqueta #CGutenberg va superar 

les 1.700 piulades. L’ACCC va ser una de les entitats coorganitzadores, responsabilitzant-se 

per segon any consecutiu d’una sèrie de microdiàlegs entre professionals de la comunicació 

científica. 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1d0KZC6 

 

 

 

 

 

Úbeda a l’Ateneu 

(fotograma de 
vídeo: ACCC) 

http://bit.ly/1hyshJE
http://www.ateneubcn.org/
https://twitter.com/mcatanzaro
http://bit.ly/1oVjKBt
http://occ.upf.edu/
http://www.upf.edu/
http://www.occ.upf.edu/gutenberg/
http://www.occ.upf.edu/gutenberg/
https://twitter.com/omenendez
http://www.explora.com.es/
http://experimentos.about.com/
http://tweetbinder.com/rs/vTItn68iuzh
http://tweetbinder.com/rs/vTItn68iuzh
http://bit.ly/1d0KZC6
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Assistents a la reunió (foto: M. Baidal) 

Els ponents de la taula rodona 
(fotograma de vídeo:ACCC) 

Imatge del congrés (foto: 
Sílvia Farreny) 

 

[Taula rodona]  

19/09 A la recerca d'una nova revolució 

agrícola 

Com afrontar els reptes que presenta el 

desenvolupament de l'agricultura a nivell global? 

Cap a on caminar per brindar aliments a una 

població creixent? A aquestes qüestions i moltes 

més van intentar aportar solucions els participants 

a la taula rodona El menage à trois de la 

biotecnologia , l'agricultura i el medi ambient. 

Realitat o ficció?, organitzada per l’ACCC, Futureco 

Bioscience, la Institució Catalana d'Estudis 

Agraris de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i el Grup Casa Ametller. 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1fzKlfi 

 

 

[Entrevista]  

Del 09/10 al 12/10 Cap a la descronificació del dolor crònic 

Aproximadament el 20% de la població adulta europea -més de 

80 milions de persones- pateix dolor crònic. Es denomina dolor 

crònic aquell tipus de dolor que es produeix repetidament 

durant un període d'almenys tres mesos. En altres paraules, un 

de cada cinc europeus pateix dolor crònic. Així mateix, les 

despeses directes i indirectes derivades d'aquesta patologia 

suposen entre el 1,5% i el 3% del PIB (producte interior brut) 

europeu. Aquestes dades figuren a una crònica de Sílvia 

Farreny, sòcia de l’ACCC, que va assistir al congrés europeu 

Pain for Europe, celebrat a Florència el passat octubre. La 

sòcia de la nostra entitat va acudir becada per l’EUSJA, gràcies a les gestions de l’ACCC. 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1dQnQ9E 

 

 

[Trobada]  

10/10 Nova reunió del grup d'emprenedoria de l'ACCC 

El 10 d'octubre va tenir lloc una nova reunió del grup d'emprenedores i 

emprenedors de l'ACCC, al Museu Blau de Ciències Naturals de Barcelona. 

L'objectiu d'aquesta trobada va ser compartir experiències d'èxit, bones 

pràctiques, l'ús de determinades eines o problemàtiques al voltant de la 

comunicació científica a la qual es dediquen els treballadors per compte propi que 

estan associats a l'ACCC. 

 

 

[Trobada]  

23/10. Què hi ha i què falta sobre il·lustració 

científica a Viquipèdia? 

El 23 d'octubre es va reunir un grup especialitzat 

en il·lustració i divulgació científica a l'Escola 

Superior d'Art i Disseny Llotja de Barcelona per 

tractar de diagnosticar quins continguts 

relacionats amb la il·lustració científica caldria 

crear i millorar a l'enciclopèdia lliure per 

excel·lència. Aquesta activitat de viquidiagnòstic, 

organitzada per la mateixa escola juntament amb 

l'associació Amical Wikimedia i l'ACCC, va ser un 

pas important per la preparació d'una 

Viquimarató d'edició d'articles que va tenir lloc el  

21 de novembre. Crònica: http://bit.ly/1bMrEKc 

http://futurecobioscience.com/ca/
http://futurecobioscience.com/ca/
http://blogs.iec.cat/icea/
http://blogs.iec.cat/icea/
http://www.casaametller.net/
http://bit.ly/1fzKlfi
http://bit.ly/1dQnQ9E
http://w110.bcn.cat/portal/site/MuseuDeCiencies
http://bit.ly/1bMrEKc
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C. Cookson (Finantial Times), R. D. 

Heuer (CERN) i R. P. Kirshner 

(Harvard) debatent sobre l'univers 
(foto: A. Aragoneses) 

 

[Taula rodona]  

07/11 El futur de la recerca a Europa 

L'Ateneu Barcelonès va acollir el 7 de novembre una taula rodona titulada Homo europeus 

scientificus. En la búsqueda de un futuro sostenible para la ciencia europea. La Fundació "la 

Caixa" i l'ACCC, entre altres entitats, van col·laborar amb 

aquest esdeveniment, que va reunir alguns dels científics 

europeus compromesos amb la defensa de la ciència al 

continent. 

La crisi ha colpejat amb força la inversió i els recursos humans 

de la ciència en molts estats, fins i tot en el pressupost de la 

UE. Però les retallades han estat especialment dures en els 

països del sud d'Europa. La ciència és la millor manera de sortir 

de la recessió, ja que Europa segueix sent un referent cultural i 

una economia basada en el coneixement que ens permet 

competir a nivell internacional per millorar i mantenir la 

qualitat de vida dels nostres ciutadans.  

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/OaRPj7 

 

 

[Jornades]  

09/11 Falling Walls: enderrocant barreres 

El 9 de novembre es va celebrar a Berlín una trobada on 

una vintena de experts en els seus camps varen 

exposar, en quinze minuts cadascun, què s'està fent 

actualment en la frontera del coneixement. 

Investigadors de tot el planeta, líders en els seus 

respectius camps, es varen trobar per explicar quines 

barreres es trencaran en els propers anys i què podem 

esperar de la ciència properament. Els vint ponents van 

estimular amb les seves ponències un auditori ple d'un 

públic també molt interessant, hi havia científics de 

primer nivell, empresaris, periodistes i apassionats pels 

reptes de la recerca al nostre planeta. Si Jules Verne va 

ser considerat un visionari és perquè estava molt 

informat de la recerca del seu moment. A Berlín es va 

poder veure que la ciència-ficció de fa trenta anys ja és 

una realitat als laboratoris i a la societat. Gràcies a unes beques de l’EUSJA, els socis Lluís 

Amengual, Andrés Aragoneses i Luca T. Barone, van poder assistir-hi. 

Enllaç a la crònica d’Aragoneses: http://bit.ly/1gGOhyY 

 

 

[Setmana de la Ciència]  

Del 15/11 al 24/11 La Setmana de la Ciència 

Una tardor més, la ciència va tornar a ser la gran protagonista durant 

una setmana a Catalunya. La Fundació Catalana per a la Recerca i la 

Innovació va fer difusió, amb el suport de l’ACCC, entre altres entitats, 

d’un bon grapat d’activitats divulgatives amb motiu de la Setmana de 

la Ciència, que van tenir lloc a diferents indrets del país del 16 al 25 de 

novembre. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Michele Catanzaro 

presentant l'acte (foto: 

Ateneu Barcelonès) 

http://www.ateneubcn.org/
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://bit.ly/OaRPj7
http://bit.ly/1gGOhyY
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Disparitat entre recursos 

i ús d'aigua 
(Imatge:ACCC) 

Xavier Basagaña impartint el 
taller (foto: R. Toran) 

La Viquimirató a l'Escola 
Llotja (foto: Viquipèdia) 

D'esquerra a dreta: Jordi 

Sunyer, Enric Aulí, Cristina 

Ribas, Maria Teresa Pay i 
Xavier Querol (foto: ACCC) 

 

[Setmana de la Ciència]  

20/11 Narcís Prat: «Gastem 6.000 litres d'aigua virtual per 

habitant» 

«Només gastem aigua de l'aixeta?», va preguntar Narcís Prat, 

catedràtic d’Ecologia de la UB, al públic assistent a la taula 

rodona Recerca actual en un bé escàs: l'aigua. Com a part de la 

Setmana de la Ciència 2013 de Catalunya, la Fundació Catalana 

per a la Recerca i la Innovació (FCRI), coordinadora de la 

iniciativa, l’ACCC i la Biblioteca Sagrada Família, van organitzar el 

20 de novembre un col·loqui sobre l'aigua amb experts de 

diferents àmbits i amb la finalitat de trobar solucions als 

interrogants que genera la gestió d'aquest recurs natural. 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1gZeUif 

 

 

[Ilustració]  

21/11 Viquimarató d'il·lustració científica 

El 21 de novembre, a la seu de l’Escola Llotja a la ciutat de 

Barcelona, va tenir lloc la Viquimarató sobre il·lustració científica, 

una trobada de 8 hores (d'11 a 15 del tarda i de 16 a 20h del 

vespre). La Viquimarató sobre Il·lustració Científica va ser 

organitzada per l'Amical Wikimedia, l'Escola d'Art i Disseny Llotja i 

el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb l’ACCC, en el 

marc de la iniciativa wikiArS per tal de millorar els continguts sobre 

il·lustració científica a Viquipèdia. 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1fByaPd 

 

 
[Setmana de la Ciència]  

29/11 Xavier Basagaña, investigador: «En el 5% dels estudis la relació entre les 

variables és purament atzar» 

«A vegades veiem gràfics sobre estadístiques científiques 

a la premsa que es preocupen més per tenir un disseny 

atractiu que per tenir dades comprensibles». D'aquesta 

manera Xavier Basagaña, investigador del Centre de 

Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), centre 

d’investigació d’ISGlobal, reflexionava sobre les males 

pràctiques en el periodisme a l'hora de representar gràfics 

resultants d'estadístiques provinents de recerques 

científiques en el taller “Com sobreviure a una estadística 

científica” el passat 29 de novembre al Col·legi de 

Periodistes de Catalunya. L'activitat, que va formar part 

de la Setmana de la Ciència 2013, va ser coorganitzada 

per l’ACCC i el CREAL. Crònica: http://bit.ly/Mecdy3 

 
[Jornades]  

10/12 Barcelona mereix un aire més net 

«Si Barcelona reduís la contaminació, reduiria la mortalitat per 

motius ambientals», va afirmar Jordi Sunyer, investigador del Centre 

de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), a la jornada El 

2014, cap a la millora de l'aire a Barcelona, organitzada per l'ACCC, 

la Fundació Ciència en Societat i  la  Secció  Biologia  i  Societat,  de  

la Societat Catalana de Biologia de l'Institut d'Estudis Catalans -

entitat que va acollir l'acte-, dedicada a analitzar la delicada 

situació de la contaminació atmosfèrica a Barcelona.  

 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/18ZKdJq 

http://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/
http://www.fundaciorecerca.cat/ca/index.asp
http://bit.ly/1gZeUif
https://ca.wikipedia.org/wiki/VP:MIC
https://meta.wikimedia.org/wiki/Amical_Wikimedia
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Llotja
http://w110.bcn.cat/portal/site/MuseuDeCiencies
https://outreach.wikimedia.org/wiki/wikiArS
http://bit.ly/1fByaPd
http://www.creal.cat/
http://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/
http://bit.ly/Mecdy3
http://creal.cat/
http://www.cienciaensocietat.org/intro.php?section=articles&artID=195&lang=ct
http://www.cienciaensocietat.org/intro.php?section=articles&artID=195&lang=ct
http://www.cienciaensocietat.org/
http://blogs.iec.cat/scb/
http://www.iec.cat/
http://bit.ly/18ZKdJq
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[Beer for Science]  

17/12 Ciència al bar 

En l'ambient distès de l'Absenta Bar, es van donar cita el 17 

de desembre una vintena de científics i divulgadors d'aquesta 

temàtica per a una nova edició del Beer for Science, 

organitzada per l'ACCC. Per tal d'intercanviar experiències en 

un entorn informal, tres participants van opinar sobre el 

moment actual de la seva professió. 

Enllaç a la crònica: http://bit.ly/1jsXS01 

 

 

 

 

 

6. ELS AUDIOVISUALS DE L’ACCC 

 

Durant el 2013, l’ACCC va continuar impulsant el seu material audiovisual elaborant cròniques 

i reportatges dels seus esdeveniments i entrevistes a experts que han participat en les 

activitats de l’associació. L’entitat disposa, a data 1 d’abril de 2014, de 64 vídeos propis a la 

seva biblioteca audiovisual del seu perfil de Vimeo: http://vimeo.com/accc 

 

 
 

Imatge 7. Alguns dels vídeos al perfil de l’ACCC a Vimeo 

 
 
 
 

Participants del Beer for 

science al bar Absenta 
(fotos: Miquel Baidal) 

http://www.accc.cat/index/beerforscience-desembre2013?sz=1920,1080,1920,978
http://bit.ly/1jsXS01
http://vimeo.com/accc
http://www.flickr.com/photos/illustraciencia/sets/72157638774547196/
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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 

comunicacio@accc.cat 
Twitter: @ACCC_ 

Facebook: www.facebook.com/ACCCientifica 
 
 

 

http://www.accc.cat/
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http://www.facebook.com/ACCCientifica

