19a Setmana de la Ciència a Catalunya (SC’14)
Parlament de Catalunya
La 19a Setmana de la Ciència a Catalunya
(SC’14), organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi)
amb el suport del Departament d’Economia i Coneixement (Secretaria d’Universitats i Recerca) i la col·laboració de Gas Natural Fenosa, Esteve, Obra Social “la Caixa”
i Movistar, se celebrarà del 14 al 23 de novembre. Aquest veterà programa d’activitats
agrupa centenars d’actes de divulgació del
coneixement científic i tecnològic arreu Catalunya.
Enguany, la Setmana s’inaugura al Parlament de Catalunya amb la conferència «Podrem eradicar la infecció per VIH en les
persones infectades?. Paper de la vacuna
terapèutica», a càrrec del Dr. Bonaventura
Clotet, director de l’Institut de Recerca de
la Sida IrsiCaixa i cap de la Unitat VIH de
l’Hospital Trias i Pujol. Com a novetat, l’acte inaugural anirà seguit, al Palau del Parlament, d’un dels esdeveniments centrals de
l’SC’14: la jornada Vacunes, ciència i societat, organitzada per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i l’FCRi amb el suport del Consell
Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT).
La jornada analitzarà el present i futur i la
transcendència social de la vacunació des
d’un punt de vista científic, divulgatiu i polític, amb la participació d’investigadors,
professionals mèdics, periodistes i diputats
dels diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

L’SC’14 pren com a eixos temàtics centrals
la cristal·lografia i la biotecnologia amb motiu de la celebració, enguany, de l’Any Internacional de la Cristal·lografia i l’Any de la
Biotecnologia. Aquests temes es proposen
com a fil conductor de fons, tot i que no se
n’exclou cap altre.
Un dels grans reptes de la Setmana és impulsar el coneixement de la ciència i les vocacions científiques entre els estudiants
d’ESO, els nostres investigadors del futur.
Amb aquest objectiu, i dins el programa Ciència i Aula, impulsat per l’FCRi, el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Barcelona i Obra Social “la Caixa”, entre altres
entitats, l’SC’14 acollirà un any més el Dia
de la Ciència a les Escoles. El dimecres 19
de novembre, uns cent investigadors faran
conferències divulgatives de manera simultània en centres d’educació secundària d’arreu de Catalunya. Des del 2003, el Dia de la
Ciència a les Escoles, que compta amb el
finançament de la Fundació Espanyola per a
la Ciència i la Tecnologia (FECYT), ha estat
seguit per més de 90.000 estudiants d’ESO
i batxillerat.
L’SC’14 oferirà un ampli ventall d’activitats
multidisciplinàries de divulgació cientificotecnològica a tot el territori català, fonamentalment conferències i taules rodones,
jornades de portes obertes a centres de recerca i museus, cursos i tallers i exposicions, accessibles gratuïtament per a públics
molt diversos.

La Setmana de la Ciència, un esdeveniment
de país, compta amb el suport de nombroses institucions i entitats del Sistema Català de Recerca i Innovació (prop de cent en
aquesta edició).
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Inauguració de la 19a Setmana de la Ciència a Catalunya (SC’14)
Jornada «Vacunes, ciència i societat»
Dilluns 17 de novembre, Palau del Parlament
Programa:
09.30 h
Acreditacions
10.00 h
Inauguració de la 19a Setmana de la Ciència a Catalunya (SC’14)
M. H. Sra. Núria de Gispert, presidenta del
Parlament de Catalunya.
H. Sr. Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement.
Dr. Antoni Esteve, president de la Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació.
Dr. Joandomènec Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans.
Conferència inaugural SC’14: «Podrem eradicar la infecció per VIH en les persones infectades?. Paper de la vacuna terapèutica».
Dr. Bonaventura Clotet, director de l’Institut
de Recerca de la Sida IrsiCaixa i cap de la
Unitat VIH de l’Hospital Trias i Pujol.
Presentador: Dr. Enric Claverol, director general de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i membre del CAPCIT.
11.00 h
Jornada Vacunes, ciència i societat: «La vacuna del papil·loma i la salut de la població».
Dr. Xavier Bosch, director del Programa de
Recerca en Epidemio
logia del Càncer de
l’Institut Català d’Oncologia (ICO).
Presentador: Dr. Ricard Guerrero, director
acadèmic del Barcelona Knowledge Hub de
l’Academia Europaea i membre del CAPCIT.
11.30 h
Pausa cafè

12.00 h
Taula rodona: Perspectives socials, mèdiques i farmacèutiques de les vacunes
Dra. Carmen Cabezas Peña, subdirectora general de Promoció de la Salut. Agència de Salut
Pública de Catalunya. Departament de Salut.
Dr. Antoni Plasencia, director general d’ISGlobal.
Dra. Silvia de SanJosé, Cap de la Unitat
d’Infeccions i Càncer, ICO.
Dr. José María Bayas, expresident de l’Associació Espanyola de Vacunologia, Hospital Clínic.
Dra. Mercè Piqueras, biòloga i divulgadora
científica, ex presidenta de l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC).
Moderador: Dr. Antoni Trilla, director de la
Unitat d’Avaluació, Suport i Prevenció (UASP)
de l’Hospital Clínic, Universitat de Barcelona.
13.00 h
Taula rodona: Vacunes, percepció legislativa
I. Sra. M. Assumpció Laïlla i Jou, Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
H. Sra. Marina Geli i Fàbrega, Grup Parlamentari Socialista.
I. Sra. Alba Vergés i Bosch, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
I. Sra. Eva García i Rodríguez, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
I. Sra. Lorena Vicioso Adria, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.
I. Sra. Carme Pérez Martínez, Grup Parlamentari de Ciutadans.
Pendent, Grup Mixt.
Moderador: Sr. Tomàs Molina, cap de Meteorologia de Televisió de Catalunya, president del Consell Català de la Comunicació
Científica (C4) i membre del CAPCIT.
14.00 h
Cloenda: Dr. Antoni Trilla, director de la Unitat d’Avaluació, Suport i Prevenció (UASP) de
l’Hospital Clínic, Universitat de Barcelona.
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