Notícies ACCC
L’ACCC és membre de:

Número 47

desembre 2010

World Federation of Science Journalists
European Union of Science Journalists' Associations
Federació d’Organitzacions Catalanes
Internacionalment Reconegudes

Pere Estupinyà presenta El ladrón de cerebros
«La ciència és l’aventura més emocionant que puguis
emprendre».
D’aquesta
manera
descriu
el
comunicador científic Pere Estupinyà el seu llibre, El
ladrón de cerebros, una obra de divulgació científica
que pretén familiaritzar els lectors amb els debats
més candents en neurociència, cosmologia, genètica,
psicologia humana, sociologia de la ciència, o canvi
climàtic. El divulgador científic va presentar el seu
llibre a Barcelona el 16 de desembre a la llibreria
Bertrand.
L’autor, soci de l’ACCC, és químic i actualment
resideix a Washington DC, on treballa com a
periodista científic en els Instituts Nacionals de la
Salut dels EUA, analitzant el periodisme científic en
Amèrica Llatina per al Knight Tracker de l’Institut de
Tecnologia de Massachusetts (MIT) i exercint com a
consultor en l’Organització d'Estats Americans i el
Banc Interamericà de Desenvolupament. Pere
Estupinyà també és autor del bloc a El País «Apunts
científics des del MIT». La adreça del llibre es:
http://www.elladrondecerebros.com/

Actualització del directori de
comunicadors científics

Portada original del llibre. Foto: Pere Estupinyà.

Ciència en el mercat

Com sabeu, l’ACCC compta amb una base de dades
de comunicadors científics, de salut i de medi
ambient. A causa dels canvis permanents que
pateixen les redaccions, aquestes bases de dades no
es trobaven actualitzades.
Ara, l’ACCC ha actualitzat la base de dades de
comunicadors científics i de salut. El següent pas
serà posar al dia la base de dades de comunicadors
ambientals. Si vols constar en alguna de les bases
de dades o bé cal modificar alguna informació del teu
perfil
professional,
envia
un
correu
a
comunicacio@accc.cat
L’enllaç del directori actualitzat és el següent:
http://bit.ly/hNPRHc

La jornada de «Ciència en el mercat» que va organitzar
l’ACCC en el mercat de Les Corts, amb motiu de la
Setmana de la Ciència el 18 de novembre, va ser un èxit.
Foto: Laura Chaparro
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Exposició i taula rodona al
Parc Científic de Barcelona

Krahn i l’ACCC

L’exposició «16 científiques catalanes» torna a
Barcelona, en concret, al Parc Científic de
Barcelona (PCB). Després de passar per la
Universitat de Girona, la mostra es pot veure des
del passat 2 de desembre a l’eix de connexió de
les Torres R+D+I. Com a acte central de
l’exposició, l’ACCC i el PCB van organitzar la taula
rodona «Dones, ciència i societat: es trenca el
sostre de vidre?», que va ser moderada per Mercè
Piqueras, presidenta de l’ACCC. Hi van intervenir
les científiques Vicenta Llorente, Alícia Casals,
Maria Casado, Conxita Solans, Isabel Cacho i
Assumpció Vila.
L’exposició està organitzada per l'ACCC, amb la
col·laboració del Departament d’Innovació,
Universitat i Empresa (DIUE) de la Generalitat de
Catalunya, la Fundació Espanyola per a la Ciència
i la Tecnologia (FECYT), el Ministeri de Ciència i
Innovació (MICINN) i la Xarxa d’Unitats de Cultura
Científica (UCC + i).
Pots llegir la crònica de l’acte escrita per Raül
Torán, el ecretari general de l’ACCC:
http://bit.ly/fiWNIb

D’esquerra a dreta: Vicenta Llorente, Alícia Casals, Maria
Casado, Mercè Piqueras, Conxita Solans, Isabel Cacho i
Assumpció Vila. Foto: Raül Torán

Dibuix que l’l·lustrador Fernando Krahn va fer
expressament a l’ACCC el 1990, ara publicat al nostre
web.

L’ACCC en els mitjans
Ens complau informar-vos que, a poc a poc,
l’ACCC té més presència en els mitjans de
comunicació. Així, el passat 24 de novembre, la
presidenta de l’ACCC, Mercè Piqueras, va
publicar a La Vanguardia un article d’opinió amb
motiu de les eleccions al parlament català que es
van celebrar el 28 de novembre. En l’article, titulat
«Algo más que palabras», Piqueras es lamenta
que, en política, «bons propòsits en tenen tots,
però la ciutadania està farta de bons propòsits que
no han sigut més que paraules, que després s’ha
endut el temps». Llegeix la columna completa:
http://bit.ly/f3TkAc
A més, el divertit programa radiofònic «Pa ciència
la nostra» va entrevistar Raül Torán, secretari
general de l’ACCC, amb motiu de l’obertura al
públic de l’exposició «16 científiques catalanes» al
Parc Científic Barcelona el passat 2 de desembre.
Escolta l’entrevista íntegra (des del minut 35):
http://bit.ly/eZiK81
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Tron i Sidereus Nuncius, al
Calaix de Ciència
El Calaix de Ciència continua amb el seu ritme
d’activitat. Organitzat amb la col·laboració del
Observatori de la Comunicació Científica (OCC-UPF),
en les últimes setmanes s’ha projectat la pel·lícula de
realitat virtual Tron (1982) i s’hi ha presentat l’edició en
català del Sidereus Nuncius de Galileu.

València, epicentre de la
cultura científica
La investigació científica ha d’anar de la mà de la
difusió del coneixement que genera. La societat té
dret a conèixer quins són els avenços científics que
estan desenvolupant els investigadors. Amb aquesta
finalitat va néixer, fa tres anys, la Xarxa d'Unitats de
Cultura Científica (UCC+i), dependent de la Fundació
Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i
l’actual Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN).
Durant els dies 25 i 26 de novembre, València va
acollir el Congrés ComCiRed 2010 (Comunicar
Ciencia en Red), la segona trobada on s’han reunit
totes les UCC+i d’Espanya. L’ACCC, que té una
d’aquestes unitats, també va participar en el congrés.
Llegeix la crónica: http://bit.ly/havFzu

Vladimir de Semir (esquerra) i Ramón Núñez. Foto: OCC-UPF

Per a la projecció de Tron, vam comptar amb la
presència d’experts com Jaume Ripoll, director de
projecte de Filmin; Jordi Delgado, professor del
Departament de Llenguatge i Sistemes Informàtics
(UPC) i investigador col·laborador del Laboratori de
Sistemes complexos (UPF) i David Serra, de la Unitat
de Desenvolupament Tecnològic en Intel·ligència
Artificial (IIIA-CSIC). L’acte va ser moderat per Octavi
Planells (OCC-UPF). Pots llegir la crònica de l’acte
escrita per Raül Torán: http://bit.ly/hhgnoX
A més, Ramón Núñez, director del Museu Nacional de
Ciència i Tecnologia (MUNCYT), va presentar amb
Vladimir de Semir, director de l’OCC-UPF, l’edició
catalana del Sidereus Nuncius de Galileu Galilei. Pots
llegir-ne la crònica en el següent enllaç:
http://bit.ly/dRtvkB
La propera cita serà el dimarts 18 de gener, amb la
projecció del documental Comprar, llençar, comprar,
de Joan Úbeda. Envia les teves propostes a
comunicacio@accc.cat

«Aixó que investigues, per a
què serveix?»
La investigació científica
«viu» molt més a prop
nostre del que ens
imaginem i l’exposició
«Això que investigues,
per a què serveix?» t’ho
demostrarà. La mostra
s’inaugura l’11 de gener
2011, a les 19 hores, a
la sala d’exposicions
Àlex García de la
Biblioteca
Sagrada
Família (c/ Provença,
480 Barcelona).
L’exposició ha estat organitzada per l’ACCC, amb
el finançament de la Fundació Espanyola per a la
Ciència i la Tecnologia (FECYT), el Ministeri de
Ciència i Innovació (MICINN) i el Departament
d’Innovació, Universitat i Empresa (DIUE) de la
Generalitat de Catalunya.
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Benvinguda als nous socis
Aquest mes de noviembre donem la benvinguda
als nous socis: Lorena Farrás, Raquel Ríos,
Mariona Font, Marta Palomo, Alina Hirschmann,
Inés Navarro, Miquel Baidal i Nuria Estapé.

El racó del soci
Conscients de la qualificació dels nostres socis,
posem a la vostra disposició aquest espai on
cada mes, publicarem un fragment d’un article
que ens envieu, una fotografia destacada, un
esdeveniment o la recomanació d’un bloc, tot de
perfil científic. Vosaltres teniu la paraula.
Envieu les vostres propostes a:
comunicacio@accc.cat

L’ACCC a les xarxes socials
Com molts de vosaltres ja sabreu, l’ACCC té
presència a Facebook, Twitter (@ACCC_) i
Linkedin amb una alt nivell de participació. Però
amb això l’ACCC no en té prou i l’Associació
s’estén per les xarxes socials. Visiteu la nostra
nova pàgina de flickr, on pugem les fotos de les
nostres activitats:
www.flickr.com/photos/accc_/

Activitat a la llista de correu
La llista de debat de l’ACCC segueix mantenint-se en
forma i així ho demostren la varietat de debats que
s'hi han succeït aquest mes. El que més enrenou ha
causat ha estat el debat —recurrent a la llista— sobre
els transgènics, perquè per a alguns, la seva
avaluació científica, suposa un frau. Els cables de
Wikileaks referents a aquesta qüestió han encès més
la discussió, com també ho ha fet el ressò mediàtic de
les queixes dels ecologistes envers la ministra de
Medi Ambient, Medi Rural i Marí, Rosa Aguilar.
Un altre assumpte que ha despertat debat, ha estat
l’expulsió del Marroc del periodista català David
Collantes. Encara que no es tracti d’un tema de
comunicació científica, xoca amb la llibertat
d’expressió i això també preocupa a l’ACCC.
La FECYT ha proposat a la comunitat investigadora
l’elaboració d’articles sobre l’Enquesta de Percepció
Social de la Ciència 2010, notícia que ha tingut una
bona acollida per part de la llista. Això sí, la qüestió
dels drets dels articles ha generat debat ja que la
FECYT és restrictiva en aquest sentit, cosa que no
comparteixen molts participants de la llista.
També s’ha parlat dels sostenidors fabricats amb cotó
que no ha estat en contacte amb plaguicides, arran
d’un programa emès a Barcelona TV. I el mes que ve,
més debat!

Us recordem que si voleu subscriure-us a la llista de distribució de l’ACCC: http://groups.yahoo.com/group/acccnet
ENTITATS COL·LABORADORES DE L’ACCC:
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