presenti l'Associació Catalana de Comunicació Científica.
Lloc, data i signatura.

..............................................

Número de compte
Oficina D.C.
Entitat

Autoritza el Banc/Caixa a pagar les quotes que contra
seu compte núm.

........................................................................

...............................................................

de l'oficina situada a

..................................................

Sol·licita ser soci/sòcia de l'ACCC (quota anual: 50€)
Sol·licita ser soci/sòcia estudiant de l'ACCC (quota anual: 12,50€)
Lloc, data i signatura.

Promoure la normalització de la ciència i la
divulgació científica com a continguts bàsics en
l'àmbit de la cultura catalana.

Per col·laborar en el desenvolupament de les
activitats i per dinamitzar l'ACCC podeu
associar-vos-hi, enviant el formulari per correu o a
través del web.

Adreça electrònica

Vetllar per la independència i objectivitat dels
continguts informatius que es generin al voltant de
la ciència, la tecnologia i la innovació.

Trobareu més informació de l'ACCC a
www.accc.cat i subscrivint-vos a la llista de distribució: groups.yahoo.com/group/acccnet.

Vull rebre la correspondència de l´ACCC a l´adreça 1 2

Facilitar la lliure circulació i la divulgació de les
idees i el coneixement científic.

2 Adreça i tel. particulars ..........................................

Dinamitzar la presència de la ciència en els
diferents mitjans de comunicació.

Adreça i tel. .........................................................

• Creació de directoris, com l'ambiental i el
científic i de salut.

......................................
..........................................................................

A partir d'aquests principis l'ACCC treballa per:

1 Adreça i tel. professionals

• Organització de cursos i activitats docents
conjuntament amb universitats i altres institucions.

N.I.F. .................................................................

L'ACCC és membre de la World Federation of
Science Journalists (WFSJ) i la European Union
of Science Journalists’ Associations (EUSJA)

......................... Data de naixement .................

• Participació en activitats ciutadanes com ara la
Setmana de la Ciència o La ciència a la cuina.

N.I.F.

• Organització de jornades periòdiques com la de
comunicació ambiental i ocasionals com les dedicades al tractament dels residus municipals i les
d’informació sobre temes sanitaris.

En/Na

• Constitució i manteniment de grups especialitzats com el Grup d’Informació Ambiental (GIA) i el
Science Communication Group (SciCom).

.................................................................

• Organització del Premi Joan Oró a la divulgació
de la recerca científica per incentivar la divulgació
feta pels joves.

En/Na

Un altre objectiu prioritari de l'ACCC és facilitar la
formació permanent dels seus associats i
incentivar el debat i l’autocrítica entre els
comunicadors de la ciència, la tecnologia i la
innovació.

• Edició de la revista Papers de l'ACCC.

Associació Catalana de Comunicació Científica
Rambla de Catalunya 10, 1r. 08007 Barcelona
Tel. 93 412 11 11. Fax 93 317 83 86

El principal objectiu de l'ACCC és promoure,
difondre, ampliar i millorar la comunicació
científica en les terres de parla catalana. Vol
també incidir en els aspectes socials i polítics de
la informació científica, tot vetllant perquè
contribueixi al progrés social.

Amb aquests plantejaments, l'ACCC porta a
terme activitats com ara:

ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (ACCC)
Rambla de Catalunya 10, 1r. 08007 Barcelona
Tel. 93 412 11 11. Fax 93 317 83 86 secretaria-tecnica@accc.cat

L'Associació Catalana de Comunicació
Científica (ACCC) es constitueix el 1990 com a
entitat professional que agrupa comunicadors
científics, periodistes especialitzats, científics,
divulgadors i editors de l’àmbit català amb interès
per comunicar la informació científica en els
mitjans escrits i audiovisuals.

